
  

 

  

BoomBit 

Spółka Akcyjna 

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-283) i adresem przy ul. Zacna 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000740933) („Emitent” „Spółka”) 

Niniejszy Prospekt Emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.520.000 (jeden milion pięćset 

dwadzieścia tysięcy) istniejących akcji na okaziciela Spółki serii B („Akcje Sprzedawane”) oraz publiczną subskrypcją nie więcej niż 

1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) nowo emitowanych akcji serii C Spółki („Nowe Akcje”) (Nowe Akcje łącznie z Akcjami Sprzedawanymi 

są zwane „Akcjami Oferowanymi”). 

Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): 

− 6.000.000 (sześć milionów) Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o numerach od 0.000.001 do 6.000.000 

− do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o numerach od 0.000.001 do 1.300.000 

− do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw do Akcji Serii C („Prawa do Akcji”, „PDA”). 

Na podstawie niniejszego Prospektu: ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zamierza sprzedać do 600.000 (sześćset 

tysięcy) Akcji Serii B, We Are One Ltd z siedzibą w Larnace zamierza sprzedać do 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B, 

Pani Karolina Szablewska-Olejarz zamierza sprzedać do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji Serii B, Pan Marcin Olejarz zamierza 

sprzedać do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji Serii B. 

Prospekt sporządzony został w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady („Dyrektywa Prospektowa”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz został przygotowany 

zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez 

odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie 809/2004”) oraz innymi właściwymi 

regulacjami. Prospekt został przygotowany na podstawie Załącznika nr III, Załącznika nr XXII oraz Załącznika nr XXV do Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 809/2004. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 

kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy Emitenta oraz z sektorem, w którym Grupa Emitenta 

prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Prospekt ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą 

Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 

prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej 

Dyrektywę 2001/34/WE lub stanowymi albo federalnymi przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  

Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze 

stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące 

sytuacji Grupy Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć 

na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 ust. 5 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

Oferujący,  

Doradca finansowy: 

Współoferujący: Współprowadzący  

Księgę Popytu: 

Doradca prawny: 

 
 

 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt w dniu 5 kwietnia 2019 roku. 
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I. CZĘŚĆ – Podsumowanie 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Te „elementy” ponumerowane są w Działach od A do E (A.1–E.7).  

Podsumowanie zawiera wszystkie „elementy” wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych 

i tego rodzaju Emitenta. Ponieważ niektóre „elementy” nie są wymagane, mogą wystąpić przerwy w ciągłości numeracji „elementów”. 

Nawet w przypadku, gdy „element” jest wymagany w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju Emitenta, 

jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla „elementu”. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki 

opis „elementu” ze wzmianką „nie dotyczy”. 

A.1 Wstęp Ostrzeżenie.  

Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery 

wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu. W przypadku wystąpienia do 

sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie, skarżący inwestor może na 

mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia 

Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie lub 

jego tłumaczenie, ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie za szkodę wyrządzoną w wypadku, gdy 

podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go łącznie z innymi 

częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, 

najważniejszych informacji mających pomóc Inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2 Zgoda Emitenta Informacje dodatkowe 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie 

prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 

plasowania przez pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 

odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest 

zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego.  

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie 

do wykorzystywania prospektu emisyjnego.  

Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 

obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty.  

Nie dotyczy. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. 

Dział B – Emitent 

B.1 Nazwa Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Firma Spółki brzmi: BoomBit Spółka Akcyjna.  

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: BoomBit S.A. 

B.2 Ogólne 

informacje na temat 

Emitenta 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 

działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Siedziba:              Gdańsk, województwo pomorskie, Polska  

Forma prawna:     Spółka akcyjna 

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent:  

Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów Kodeksu 

Spółek Handlowych. 

B.3 Opis Emitenta Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 

prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 

sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na 

których emitent prowadzi swoją działalność. 

Informacje ogólne 

Grupa Emitenta jest jednym z największych polskich producentów i wydawców gier na platformy mobilne  

w modelu Free-To-Play. W modelu tym gracz nie dokonuje zapłaty z tytułu pobrania gry. Przychód z gier 

wydawanych w tym modelu pochodzą z dobrowolnych zakupów funkcjonalności o zróżnicowanym charakterze 

oraz / lub wyświetlanych reklam.  
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Działalność Grupy Emitenta realizowana jest w następujących modelach:  

 wydawanie własnych gier przez Grupę Emitenta; 

 wydawanie własnych gier przez Grupę Emitenta we współpracy z innym wydawcą; 

 wydawanie gier innych twórców przez Grupę Emitenta; 

 sprzedaż praw do gier wyprodukowanych przez Grupę Emitenta. 

 udział w zyskach generowanych w Jednostkach Współkontrolowanych w ramach wspólnych 

przedsięwzięć. Jednostki Współkontrolowane (poza SuperScale Sp. z o.o.) przez Grupę Emitenta 

wydają gry własne lub innych twórców. 

 udział w zyskach generowanych przez Superscale Sp. z o.o., Jednostki Współkotrolowanej 

prowadzącej działalność w zakresie Meta-Publishingu. 

Gry wydawane przez Grupę Emitenta skupiają wiele różnorodnych obszarów tematycznych i są kierowane do 

zróżnicowanego grona odbiorców. Gry wydawane przez Grupę Emitenta klasyfikowane są na podstawie dwóch 

kryteriów: 

1. Typy – Kryterium zaangażowania gracza – gry Casual, Mid-Core, Hardcore 

Gry Casual – o prostych zasadach rozgrywki które nie wymagają dużego zaangażowania gracza, w tym 

poświęcanego czasu na rozgrywkę. 

Gry Mid-Core – o bardziej złożonym modelu rozgrywki i rozbudowanej fabule niż gry Casual.  

Gry Hardcore – gry o rozbudowanym modelu rozgrywki, o rozbudowanej fabule, wymagające większego 

zaangażowania gracza niż gry Mid-Core a także o wysokim stopniu zaangażowania społeczności graczy. 

Ponadto Grupa Emitenta ocenia gry w planie wydawniczym względem potencjału monetyzacji w formule Game 

as a Service. 

2. Gatunki – Kryterium tematyczne – gry m.in. Driving Simulator, Hyper-Casual, RPG, Social Sports Betting PvP, 

Casino, Puzzle, MOBA 

Na Dzień Prospektu zespół Grupy Emitenta liczy ponad 200 pracowników i współpracowników. Sprzęt 

komputerowy wykorzystywany w procesie produkcji jest własnością Grupy Emitenta. Grupa posiada biura  

w Gdańsku, Łodzi, Londynie oraz Las Vegas. Od początku działalności do Dnia Prospektu Grupa Emitenta 

wydała ponad 800 gier które zostały pobrane łącznie ponad 550 mln razy. Gry wydawane przez Grupę Emitenta 

wydawane są na najpopularniejszych platformach dystrybucji cyfrowej, tj. Apple App Store i Google Play. 

Dystrybucja zapewnia globalną ekspozycję gier Grupy Emitenta. Gry Driving Simulator wydawane przez Grupę 

Emitenta charakteryzują się wysokim pozycjonowaniem na platformach App Store i Google Play. Gry te oraz gry 

należące do innych gatunków tematycznych wyróżniają się pozytywnymi ocenami graczy a także wielokrotną 

promocją na platformach Google Play i Apple App Store. 

Grupa Emitenta wykorzystuje wytworzone we własnym zakresie narzędzia optymalizacji procesu produkcyjnego 

a także narzędzia analizy danych oraz automatyzacji mechanizmów Monetyzacji w wydawanych grach. Grupa 

Emitenta w 2018 r. nawiązała współpracę na poziomie kapitałowym w formie wspólnych przedsięwzięć  

z podmiotami skupiającymi ekspertów w dziedzinie Monetyzacji, marketingu, w tym wydawców gier które 

odniosły światowy sukces. 

Głównym celem Grupy Emitenta jest generowanie wzrostu wartości Emitenta dla akcjonariuszy. Wzrost ten 

Emitent planuje osiągnąć przez: 

 Wydawanie gier własnych oraz gier innych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym w formule 

Game as a Service; 

 Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi Business Intelligence w celu zwiększenia efektywności 

User Acqusition i w konsekwencji osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników Monetyzacji wydawanych 

gier; 

 Utrzymanie pozycji wiodącego producenta gier Driving Simulator na platformy Apple App Store  

i Google Play w zakresie liczby pobrań jak i przychodów generowanych przez te gry; 

 Wykorzystanie współpracy na poziomie wspólnych przedsięwzięć lub wspólnych projektów 

wydawniczych do budowy bazy użytkowników na kluczowych rynkach geograficznych i jednoczesny 

rozwój kompetencji własnych w zakresie wydawania gier na tych rynkach; 

 Ciągły rozwój narzędzi optymalizujących proces produkcji gier własnych; 

 Zmiana struktury przychodów poprzez zwiększenie wartości tzw. Mikrotransakcji w ogólnej wartości 

przychodów Grupy Emitenta. 

Przewagi konkurencyjne 

Według Zarządu Grupa Emitenta posiada następujące przewagi konkurencyjne: 
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 Zrozumienie trendów rynkowych i umiejętność komercjalizacji gier z wybranych gatunków 

tematycznych; 

 Zespół ekspertów w dziedzinie User Acquisition, optymalizacji Monetyzacji, Live-Operations oraz 

własne narzędzia analityczne Business Intelligence; 

 Wysokie pozycjonowanie w wynikach wyszukiwań platform Dystrybucji Cyfrowej w dotychczas 

zagospodarowanych kategoriach gatunkowych, pozycja wiodącego producenta – gry Driving 

Simulator, Bridge (rodzaj gier Puzzle), Music (rodzaj gier Hyper-Casual); 

 Dywersyfikacja źródeł przychodów; 

 Wykorzystanie bezpłatnych promocji gier w sklepach Dystrybucji Cyfrowej, tzw. Featuring; 

 Efektywne wykorzystanie narzędzi promocji w grach wydawanych przez Grupę Emitenta (tzw. Cross-

Promo); 

 Strategiczna współpraca z ekspertami rynku gier mobilnych – Habby; 

 Aktywne uczestnictwo kluczowego zespołu zarządzającego w targach i konferencjach branżowych; 

 Zaangażowany kluczowy zespół produkcyjny w generowanie wzrostu wartości Grupy Emitenta m.in. 

motywowany poprzez powiązanie wynagrodzenia zespołu produkcyjnego z sukcesem danej produkcji, 

tzw. Revenue Sharing.; 

 Liczny zespół pracowników i współpracowników Grupy Emitenta; 

 Wykorzystanie narzędzi CORE i Plug-In Manager; 

 Rozpoznawalna marka w branży gier mobilnych; 

 Budowa i utrzymanie kluczowych kompetencji Grupy Emitenta w oparciu o członków zespołu  

z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. 

Cele strategiczne 

W realizacji wzrostu wartości Emitenta dla akcjonariuszy Grupa Emitenta aktywnie analizuje aktualne trendy na 

rynku gier mobilnych celem ciągłego dostosowania planu wydawniczego do aktualnych preferencji graczy. 

Grupa planuje wydawać gry generujące stabilne przepływy pieniężne do Grupy Emitenta jak i jednocześnie 

wydawać i wspierać marketing gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym w formule Game as a Service. 

Posiadając szerokie kompetencje w zakresie analizy parametrów Monetyzacji, marketingu Grupa Emitenta 

zamierza także zwiększyć liczbę gier wydawanych od zewnętrznych zespołów produkcyjnych. 

Kompetencje w efektywnym zagospodarowaniu kategorii gatunkowych gier Free-To-Play potwierdza silna 

pozycja Grupy Emitenta w Monetyzacji gier Driving Simulator oraz Bridge. Kompetencje w zdolności do 

wydawania gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym potwierdzają sukcesy gier Dancing Line oraz Tiny 

Gladiators. Kompetencje w zdolności do wydawania gier w formule Game as a Service potwierdzają wyniki gier 

Tanks a Lot! oraz Darts Club. 

Inwestycje w Jednostki Współkontrolowane SuperScale Sp. z o.o. oraz MoonDrip Sp. z o.o. wzbogacają Grupę 

komplementarnie w zakresie następujących kompetencji: 

– promocji gier na kluczowych rynkach, w tym w szczególności na rynkach azjatyckich; 

– efektywnym User Acquisition; 

– wykorzystania narzędzi Business Intelligence w optymalizacji Monetyzacji. 

Cel krótkoterminowy (1 rok – 2 lata): 

 Wydanie rocznie co najmniej 10 gier produkcji własnej o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz  

o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service 

 Wydanie rocznie 5 gier zewnętrznych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz  

o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service w 2019 r. oraz 10 gier gier zewnętrznych 

twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym w 2020 r. oraz o potencjale monetyzacji w formule 

Game as a Service. 

Cel średnioterminowy (2-3 lata) 

Posiadanie w portfelu wydawniczym jednocześnie conajmniej 10 gier w formule Game as a Service, gdzie każda 

gra generuje conajmniej 300 tysięcy USD przychodów miesięcznie 

Posiadanie w portfelu wydawniczym jednocześnie 1-2 gier w formule Game as a Service, gdzie gra lub każda 

gra generuje przynajmniej 1 milion USD przychodów miesięcznie 

B. 4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta 

oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy w latach obrotowych 

2016-2018 omówiono poniżej. Zarząd jest zdania, że poniższe czynniki i tendencje rynkowe miały istotny wpływ 
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na jej wyniki operacyjne i finansowe w omawianych okresach i, o ile nie wskazano inaczej, będą one nadal miały 

istotny wpływ na jej wyniki operacyjne i finansowe w przyszłości. 

Czynniki makroekonomiczne i polityczne 

Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie 

Dobra koniunktura gospodarcza, której częścią są rosnące wynagrodzenia, rosnąca zamożność społeczeństwa 

oraz wzrost wydatków konsumpcyjnych, wpływają pozytywnie na kondycję rynku gier. Gracze przeznaczają 

coraz większe kwoty zarówno na płatne wersje gier, jak i dodatkowe funkcjonalności w grach Free-To-Play. 

Analogicznie, spowolnienie gospodarcze, którego pochodną jest rosnące bezrobocie i niższe wynagrodzenia, 

może skutkować niższymi wydatkami na gry;  

Polityka podatkowa 

Istotne znaczenie dla działalności finansowej Grupy Emitenta mają przepisy z zakresu opodatkowania. Ich 

zmienność i różnorodność, z uwagi na znaczącą geograficzną dywersyfikację działalności Spółki, nie sprzyja 

prowadzeniu działalności gospodarczej;  

Zmienność kursów walut 

Sprzedaż produktów i usług Grupy Emitenta skierowana jest głównie na rynki zagraniczne (Stany Zjednoczone, 

Europa Zachodnia, Chiny). To oznacza, że zdecydowana większość przychodów Grupy Emitenta (97%) 

osiągana jest w walutach obcych. W efekcie, zmienność kursów walut ma bardzo duży wpływ na poziom 

osiąganych przychodów. Grupa Emitenta nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany kursów walut, stąd 

fluktuacje osiąganych przychodów są bezpośrednio powiązane ze zmianami kursów walut. Osłabienie złotego 

ma pozytywny wpływ na wielkość przychodów Grupy Emitenta, a jego umocnienie ma wpływ negatywny.  

Czynniki dotyczące bezpośrednio rynku gier mobilnych 

Wzrost wartości rynku gier mobilnych 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Newzoo, wartość rynku gier mobilnych w ostatnich latach wzrosła z 17,5 

mld USD w 2013 roku do 63 mld USD w 2018 roku. Tak dynamiczny przyrost wartości wynika z wpływu wielu 

sprzyjających dla tego segmentu czynników m.in.: (i) wzrost liczby urządzeń mobilnych, (ii) wydłużenie 

przeciętnej ilości czasu poświęcanego w ciągu dnia przez przeciętnego użytkownika na gry mobilne, (iii) wzrost 

wydajności urządzeń mobilnych pozwalających na tworzenie przez deweloperów coraz atrakcyjniejszych  

i bardziej złożonych treści oraz (iv) wzrost ARPU na największych rynkach geograficznych 

Wysoka konkurencja na rynku producentów gier mobilnych 

Rynek gier mobilnych cechują niskie bariery wejścia dla nowych podmiotów oraz możliwość globalnej dystrybucji 

za pośrednictwem platform typu App Store oraz Google Play. W związku z tym, kluczową rolę odgrywa 

umiejętność tworzenia produktów, które zainteresują dużą liczbę graczy oraz osiągną takie parametry 

Monetyzacji, które uzasadnią nakłady marketingowe na globalną promocję gry. Pomimo rosnącej liczby nowych 

podmiotów pojawiających się na rynku gier mobilnych, wiele z nich nie jest w stanie osiągnąć trwałego 

komercyjnego sukcesu ze względu na problemy ze spełnieniem wyżej wymienionych kryteriów. Zdaniem 

Zarządu Emitenta, strategia Grupy w zakresie selekcji projektów oraz dopasowanie budżetu produkcyjnego do 

spodziewanych parametrów Monetyzacji poszczególnych tytułów pozwalają Grupie maksymalizować 

prawdopodobieństwo odniesienia komercyjnego sukcesu. 

Wysoki stopień koncentracji na rynku dystrybutorów aplikacji mobilnych 

Rynek dystrybutorów aplikacji mobilnych zdominowany jest przez 2 firmy: Google wraz ze swoją platformą 

Google Play oraz Apple będące właścicielem App Store. Grupa Emitenta musi stale dopasowywać plan 

wydawniczy do bieżących potrzeb graczy, w celu maksymalizacji dostępności swoich produktów. 

B. 5 Informacje o 

Grupie 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest 

częścią grupy. 

Na Datę Prospektu Grupę tworzy Emitent, osiem podmiotów zależnych. 

 BoomBit Games Ltd. – Siedziba i adres: Office 102, 2 London Bridge Walk, London SE1 2SX, United 

Kingdom, Organ rejestrowy: Rejestr Przedsiębiorców Anglii i Walii (The Registrar of Companies for 

England and Wales), Numer rejestrowy: 08943502; 

 BoomBit Inc. – Siedziba i adres: 8275 S. Eastern Ave, Suite 200 Las Vegas, NV 89123, USA, Organ 

rejestrowy: Rejestr prowadzony przez Sekretarza Stanu Nevada (Nevada Secretary of State), Numer 

rejestrowy: NV20151555302; 

 Play With Games Ltd. – Siedziba i adres: Peat House, Newham Road, Truro, Cornwall, TR1 2DP, 

United Kingdom, Organ rejestrowy: Rejestr Przedsiębiorców Anglii i Walii (The Registrar of Companies 

for England and Wales), Numer rejestrowy: 08906706; 
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 Best Top Fun Games Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 4, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ 

rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000505402 

 PixelMob Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ rejestrowy: 

Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000722945 

 Woodge Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ rejestrowy: Krajowy 

Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy:  0000740917 

 BoomBooks Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ rejestrowy: 

Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000755535 

 BoomHits Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ rejestrowy: 

Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000756215 

Grupa Emitenta posiada inwestycje w trzech Jednostkach Współkontrolowanych: 

 Mindsense Games Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ 

rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000722948 

 MoonDrip Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ rejestrowy: 

Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000738585 

 SuperScale Sp. z o.o. – Siedziba i adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska, Organ rejestrowy: 

Krajowy Rejestr Sądowy, Numer rejestrowy: 0000510468, wraz z jej spółką zależną Cellense s.r.o.  

z siedzibą w Bratysławie, ul. Zálužická 1, Bratysława 821 01, wpisaną do rejestru pod numerem 94037/B.  

 

B.6 Znaczni 

akcjonariusze 

W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub 

pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa 

krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to 

zastosowanie.  

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio 

podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także 

opisać charakter tej kontroli. 

Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym. 

Na Datę Prospektu Znacznymi Akcjonariuszami Spółki są:  

 Spółka ATM Grupa S.A. – posiadająca 2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii A o wartości nominalnej 

0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 PLN 

(jeden milion złotych) oraz 2.000.000 (dwa miliony) Akcji serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN 

(pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 PLN (jeden milion 

złotych) co łącznie stanowi 33,33% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 6.000.000 

(sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,33% ogólnej liczby głosów; 

 Spółka We Are One Ltd. – posiadająca 2.000.000 (dwa miliony) Akcji serii A o wartości nominalnej 

0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 PLN 

(jeden milion złotych) oraz 2.000.000 (dwa miliony) Akcji serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN 

(pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 PLN (jeden milion 

złotych) co łącznie stanowi 33,33% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 6.000.000 

(sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,33% ogólnej liczby głosów; 

 Pani Karolina Szablewska-Olejarz – posiadająca 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii A o wartości 

nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000,00 

PLN (pięćset tysięcy złotych) oraz 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000,00 PLN (pięćset 
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tysięcy złotych) co łącznie stanowi 16,67% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 

3.000.000 (trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,67% ogólnej liczby głosów; 

 Pan Marcin Olejarz – posiadający 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000,00 PLN (pięćset 

tysięcy złotych) oraz 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN 

(pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy 

złotych) co łącznie stanowi 16,67% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 3.000.000 (trzy 

miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,67% ogólnej liczby głosów; 

Akcje Serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z Akcji Serii A daje prawo do dwóch głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wskazani powyżej Znaczni Akcjonariusze posiadają również uprawnienia osobiste przyznane im w § 13 ust. 3 

Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki: 

 tak długo jak Karolina Szablewska-Olejarz oraz Marcin Olejarz będą akcjonariuszami Spółki 

posiadającymi łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% głosów w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu – będzie im przysługiwało uprawnienie osobiste do wspólnego powoływania 

i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego 

Spółce; 

 tak długo jak spółka ATM Grupa S.A. będzie akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki 

reprezentujące co najmniej 15% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – spółce 

będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady 

Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce; 

 tak długo jak spółka We Are One Ltd. będzie akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki 

reprezentujące co najmniej 15% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – spółce 

będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady 

Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. 

Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym. 

B.7 Wybrane 

historyczne 

informacje finansowe 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące grupy emitenta, przedstawione dla 

każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla 

następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 

poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 

bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie 

objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

Wybrane dane finansowe pochodzą ze zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 oraz półrocze 

zakończone 30 czerwca 2018. Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za rok 

zakończony 31 grudnia 2017 oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018, zostały sporządzone zgodnie z MSSF. 

 

Elementy sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa trwałe  31 374 9 944 5 659 

Rzeczowe aktywa trwałe 1624 1 568 310 

Nakłady na prace rozwojowe 14 638 8 322 5 321 

Wartość firmy 14 233 - - 

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach 20 - - 

Aktywa finansowe pozostałe 189 - - 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 670 54 28 

Aktywa obrotowe 12 242 10 947 6 117 

Zapasy pozostałe - - 16 

Należności handlowe i szacunkowe  2 400 8 980 2 583 

Należności z tytułu podatku dochodowego  - - 134 

Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 1 320 666 253 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 522 1 301 3 131 

RAZEM AKTYWA 43 616 20 891 11 776 
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Kapitał Własny 33 122 15 408 10 009 

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 2 0 0 

Kapitał zakładowy 6 000 4 000 4 000 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 9 205 - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 556 - - 

Zatrzymane zyski 8 888 2 927 64 

Wynik finansowy bieżącego okresu 8 470 8 481 5 945 

Zobowiązania długoterminowe 2 226 1 629 1 071 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 226 1 629 1 071 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 268 3 854 696 

Zobowiązania handlowe  2 626 699 208 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  804 453 - 

Zobowiązania pozostałe 4 680 2 702 488 

Zobowiązania umowne 158 - - 

RAZEM PASYWA 43 616 20 891 11 776 

Źródło: Emitent 

Elementy sprawozdania z całkowitych 

dochodów 

1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży  20 464 14 059 20 957 7 048 

Koszty własne sprzedaży  -7 275 -5 168 -8 115 -2 673 

Zysk brutto ze sprzedaży 13 189 8 891 12 842 4 375 

Koszty ogólnego zarządu  -2 116 -1 372 -2 813 -873 

Przychody operacyjne pozostałe 2 6 575 1 

Koszty operacyjne pozostałe -551 -55 -43 -150 

Zysk z działalności operacyjnej 10 524 7 470 10 561 3 353 

Przychody finansowe - - - - 

Koszty finansowe - - - - 

Udział w zyskach (stratach) netto we 

wspólnych przedsięwzięciach 
- - -2 - 

Zysk przed opodatkowaniem 10 524 7 470 10 559 3 353 

Podatek dochodowy  -2 043 -1 525 -2 089 -672 

Zysk netto roku obrotowego  8 481 5 945 8 470 2 681 

Pozostałe dochody całkowite - - 556 - 

Dochody całkowite razem 8 481 5 945 9 026 2 681 

Źródło: Emitent 

Sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych 

1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem  10 524 7 470 10 559 3 353 

 Korekty:  -2 192 2 151 -3 818 279 

 Udział MPW - - 2 - 

 Amortyzacja  4 903 3 838 2 628 2 042 

 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  - - 3 - 

 Zmiana stanu zapasów 16 6 - 1 

 Zmiana stanu należności  -6 810 28 13 415 -1 479 

 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów  
705 209 -18 906 7 

 Zmiana stanu zobowiązań umownych - - 158 - 

 Inne korekty z działalności operacyjnej - - -21 - 

 Podatek dochodowy (zapłacony) / 

zwrócony  
-1 006 -1 930 -1 097 -292 
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 Przepływy pieniężne netto  

z działalności operacyjnej  
8 332 9 621 6 741 3 632 

 Działalność inwestycyjna          

 Środki pieniężne z nabycia spółek - - 10 063 - 

 Zbycie nakładów na prace rozwojowe - 1 - - 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  

i aktywów niematerialnych 
-1 434 -168 -288 -1 318 

 Nakłady na prace rozwojowe  -7 728 -5 155 -6 486 -4 112 

 Udzielone pożyczki - - -189 - 

 Przepływy pieniężne netto  

z działalności inwestycyjnej  
-9 162 -5 322 3 100 -5 430 

 Działalność finansowa          

 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli  
-1 000 -3 210 -2 620 - 

 Przepływy pieniężne netto  

z działalności finansowej  
-1 000 -3 210 -2 620 0 

 Przepływy pieniężne netto razem  -1 830 1 089 7 221 -1 798 

 Środki pieniężne na początek okresu  3 131 2 042 1 301 3 131 

 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych  - - - - 

 Środki pieniężne na koniec okresu 1 301 3 131 8 522 1 333 

Źródło: Emitent 

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i wyniku operacyjnym Grupy 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w wariancie kalkulacyjnym śródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania z całkowitych dochodów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 

wyniosły 20,9 mln zł, co oznacza wzrost o 197,3% (13,9 mln zł) w porównaniu z kwotą 7,04 mln zł w okresie od 

dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. W 1 połowie 2018 r. wpływ na zwiększenie wartości 

osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego miały przede 

wszystkim: (i) zawarcie znaczącej umowy wydawniczej ze spółką Cheetah Mobile (ii) wzrost przychodów z tytułu 

Mikrotransakcji w grach Grupy Emitenta oraz (iii) utrzymanie dominującej pozycji w segmencie gier Driving 

Simulator. 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

wyniosły 20,5 mln zł, co oznacza wzrost o 45,6% (6,4 mln zł) w porównaniu z kwotą 14,1 mln zł w okresie od 

dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. W 2017 r. wpływ na zwiększenie wartości osiągniętych 

przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego miały przede wszystkim:  

(i) globalny sukces gry „Dancing Line”, (ii) nowe tytuły oparte na modelu Mikrotransakcji, (iii) zawarcie znaczącej 

umowy wydawniczej na linii Cheetah Mobile – BoomBit Games Ltd – Aidem Media Sp. z o.o. oraz (iv) utrzymanie 

dominującej pozycji w segmencie gier typu „Driving Simulator”. 

Koszty sprzedanych usług w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosły  

8,1 mln zł, co oznacza wzrost o 203,6% (5,4 mln zł) w porównaniu z kwotą 2,6 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

Koszty sprzedanych usług w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły  

7,3 mln zł, co oznacza wzrost o 40,8% (2,1 mln zł) w porównaniu z kwotą 5,2 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 

2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Koszty ogólnego zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosły  

2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 222,2% (1,9 mln zł) w porównaniu z kwotą 0,8 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

Koszty ogólnego zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły 2,1 mln 

zł, co oznacza wzrost o 54,2% (0,7 mln zł) w porównaniu z kwotą 1,4 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 

roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Zysk z działalności operacyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wyniósł 

10,5 mln zł, co oznacza wzrost o 215% (7,2 mln zł) w porównaniu z kwotą 3,3 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

Zysk z działalności operacyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniósł 

10,5 mln zł, co oznacza wzrost o 40,9% (3,0 mln zł) w porównaniu z kwotą 7,5 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 

2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
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Zysk netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wyniósł 8,47 mln zł, co oznacza 

wzrost o 215,9% (5,78 mln zł) w porównaniu z kwotą 2,68 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 

30 czerwca 2017 roku. 

Zysk netto w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniósł 8,5 mln zł, co oznacza 

wzrost o 42,7% (2,5 mln zł) w porównaniu z kwotą 5,9 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia  

31 grudnia 2016 roku. 

Wartość aktywów Grupy Emitenta wzrosła do 43,61 mln zł na koniec 1 półrocza 2018 roku w stosunku do 20,89 

mln zł na koniec 2017 roku (+108,8%). Znaczący wzrost wartości aktywów wynika z (1) przeprowadzonej  

w 1 półroczu 2018 roku transakcji nabycia spółki BoomBit Ltd.w wyniku którego rozpoznana została wartość 

firmy w wysokości 14,23 mln zł (2) rozwoju Grupy Emitenta, który w analizowanym okresie realizował projekty 

inwestycyjne o znaczącej wartości (m.in. rozwój autorskich narzędzi Business Intelligence oraz systemu Core, 

nakłady na produkcję nowych gier). W strukturze aktywów Grupy Emitenta istotną pozycją są nakłady na prace 

rozwojowe, których udział w łącznej wartości aktywów na koniec 1 półrocza 2018 roku wyniósł 34% (-6 pkt. proc. 

w stosunku do 31.12.2017 r.), wartość firmy z udziałem na poziomie 33% oraz środki pieniężne z udziałem 20% 

(+14% w stosunku do 31.12.2017 r.). 

Kluczowym źródłem finansowania aktywów Grupy Emitenta w latach 2016-2018 był kapitał własny, którego 

udział na koniec 2016 roku wyniósł 85%. Na koniec 2017 r. udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów 

Grupy Emitenta uległ obniżeniu do 74% a na dzień 30 czerwca 2018 udział wyniósł 75,9%. Udział zobowiązań 

ogółem w sumie bilansowej Grupy Emitenta wyniósł na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 24,1% w stosunku 

do 26% na koniec 2017 roku oraz 15% na koniec 2016 roku. Za wzrost odpowiada wyższy stan zobowiązań 

krótkoterminowych, których udział na dzień 30 czerwca 2018 roku wzrósł do 19% w stosunku do 18% na koniec 

2017 roku oraz 6% na koniec 2016 roku. Udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu aktywów Grupy 

Emitenta spadł do 5,1% na koniec 1 półrocza 2018 roku w stosunku do 8% na koniec 2017 roku oraz 9% na 

koniec 2016 roku. 

B.8 Wybrane 

najważniejsze 

informacje finansowe 

pro forma 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.  

Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze 

względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym 

nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników 

Nie dotyczy. Na podstawie przekształconych (zgodnie z zasadami Grupy Emitenta) sprawozdań finansowych 

nabytych spółek zagranicznych nie zaistniały wg Emitenta przesłanki do sporządzenia informacji finansowych 

pro forma. 

B.9 Prognoza W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.  

Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera prognoz lub też wyników szacunkowych. Do Daty Prospektu Emitent nie 

publikował żadnych prognoz lub wyników szacunkowych. 

B.10 Zastrzeżenia 

biegłego rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych.  

Nie dotyczy. Biegły rewident nie przedstawił zastrzeżeń w opinii w odniesieniu do skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych. 

B.11 Kapitał 

obrotowy 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 

potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Spółki wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. 

Dział C – papiery wartościowe 

C.1 Akcje oferowane Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, 

w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW łącznie nie więcej niż 7.300.000 (słownie: siedem 

milionów trzysta tysięcy) akcji, w tym: 

 6.000.000 (słownie: sześć milionów) Akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda,  

 nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C, o wartości nominalnej  

0,50 zł każda,  

 nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) Praw Do Akcji. 

Na podstawie Prospektu Ofertą objętych jest do 1.300.00 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C oferowanych 

do objęcia przez Emitenta oraz do 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji Serii B oferowanych do sprzedaży przez 

ATM Grupa S.A., do 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B oferowanych do sprzedaży przez We 
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Are One Ltd., do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji Serii B oferowanych do sprzedaży przez Karolinę 

Szablewską-Olejarz oraz do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji Serii B oferowanych do sprzedaży przez 

Marcina Olejarza.  

Maksymalna liczba Akcji Serii C oferowanych do objęcia na podstawie Prospektu wynika z wysokości 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określonego w Uchwale Emisyjnej. Podanie do publicznej 

wiadomości ostatecznej liczby Akcji Serii B oferowanych do sprzedaży oraz emitowanych Akcji Serii C, wraz  

z informacją o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości 

w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 4 Ustawy o Obrocie Spółka jest zobowiązana zawrzeć z KDPW umowę, której 

przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii B oraz Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez KDPW. Rejestracja wymienionych powyżej akcji będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu ISIN. Umowa  

z KDPW będzie też obejmowała rejestrację Praw do Akcji. Akcje Serii B oraz Akcje Serii C i Prawa do Akcji ulegną 

dematerializacji z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

C.2 Waluta oferty Waluta emisji papierów wartościowych.  

Akcje są emitowane w złotych (PLN). 

C.3 Kapitał 

zakładowy 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość 

nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.  

Na Datę Prospektu wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) 

 i dzieli się na 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, w tym: 

 6.000.000 uprzywilejowanych Akcji imiennych Serii A; 

 6.000.000 zwykłych Akcji na okaziciela Serii B. 

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Emitent nie posiada akcji własnych. 

C.4 Prawa związane 

z akcjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Najważniejsze prawa majątkowe związane z akcjami:  

 prawo do udziału w zysku (dywidendy); akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym  

w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom; 

 prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru); 

akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku  

z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji;  

 prawo do zbywania posiadanych akcji; akcje Spółki są zbywalne. Statut Emitenta nie przewiduje 

żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji;  

 prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu; prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego 

zgromadzenia;  

 prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia; 

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia;  

 prawo do uzyskania informacji o Spółce; Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest 

obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad;  

 prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych; na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne 

zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

C.5 Ograniczenia 

dotyczące swobodnej 

zbywalności 

papierów 

wartościowych 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.  

 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu w spółce publicznej, (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 

50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, 

odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu, (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby 

głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce publicznej, której 

akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim 

rynkiem jest rynek podstawowy GPW), (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej 
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liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu;  

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku:  

(i) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 

66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;  

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych,  

z wykorzystaniem informacji poufnej;  

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie okresu zamkniętego przez osoby 

określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi;  

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną  

o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku 

pod rygorem zawieszenia wykonywania praw. 

C.6 Dopuszczenie do 

notowania na GPW 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery 

wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Akcje Oferowane w ramach Oferty będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. 

C.7 Polityka 

dywidendy 

Opis polityki dywidendy 

Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących 

przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać 

przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową 

Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych. 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 

poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały  

o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy może 

być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 40% do 80% 

skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, począwszy od zysku za 

2019 rok (o ile wypracowany zysk jednostkowy będzie umożliwiał taką dystrybucję). 

Spółka dokonała wypłaty dywidendy za lata 2015, 2016 oraz częściowej wypłaty za rok 2017. Spółka nie planuje 

wypłaty dywidendy za rok 2018. 

Dział D – Ryzyko 

D.1 Ryzyka 

charakterystyczne dla 

Spółki lub jej branży 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego 

branży. 

Poniżej zostały wskazane czynniki ryzyka charakterystyczne dla Grupy Emitenta i dla otoczenia w jakim 

prowadzona jest jego działalność. Kolejność ich prezentacji nie stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa 

ich wystąpienia lub ich istotności: 

Kluczowe czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu i z rotacją personelu 

 Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier 

 Ryzyko pogorszenia się wizerunku Grupy Emitenta 

 Ryzyko przestoju w działalności i awarii systemu informatycznego 

 Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy Emitenta 

 Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

 Ryzyko wprowadzenia nowych platform oraz technologii 

 Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego 

 Ryzyko związane z planowanym rozpoczęciem dystrybucji nowych gier i wynikającą z tego ewentualną 

utratą zainteresowania istniejącymi grami 

 Ryzyko związane z nielegalnym pozyskiwaniem gier, ich dodatków i funkcjonalności 

Kluczowe czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta: 

 Ryzyko związane z koniunkturą w branży reklamowej 

 Ryzyko związane z platformą Facebook 
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 Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych 

 Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 

 Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów 

 Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier 

 Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku 

D.3 Ryzyka 

charakterystyczne dla 

papierów 

wartościowych 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 

wartościowych.  

Poniżej zostały wskazane czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla papierów wartościowych Emitenta. Kolejność 

ich prezentacji nie stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub ich istotności: 

 Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości 

 Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

 Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty 

 Ryzyko odstąpienia od przeprowadzania Oferty 

 Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia 

i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

 Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

 Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do Akcji na 

rynku regulowanym 

 Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF 

 Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w transzy dla Inwestorów Indywidualnych 

 Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej 

Dział E – Oferta 

E.1 Wykorzystanie 

wpływów z oferty 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe 

koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Ze względu na fakt, iż w Dacie Prospektu nie jest znana Cena Akcji Oferowanych, niemożliwe jest precyzyjne 

określenie wielkości wpływów z emisji Akcji serii C. Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji Serii C środki 

pieniężne netto w kwocie ok. 46,2 mln zł. 

Całkowite szacunkowe koszty Oferty wyniosą maksymalnie ok. 6,55 mln zł, w tym: 

6,2 mln zł – maksymalny szacunkowy koszt sporządzenia Prospektu Emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa i oferowania Akcji Oferowanych (w tym prowizja za plasowanie), 

350 tys. zł – szacunkowy koszt promocji marketingowej oraz pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia 

planowanej Oferty. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak 

zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym  

w szczególności koszty prowizji maklerskiej na złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku 

inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane. 

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej 

wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Koszty plasowania Akcji Sprzedawanych obciążają Akcjonariuszy Sprzedających 

E.2a Przyczyny oferty Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 

pieniężnych.  

Przyczyny Oferty 

Zamiarem Akcjonariuszy Sprzedających jest zbycie posiadanych przez nich Akcji Oferowanych Spółki w liczbie 

określonej w Prospekcie. Zamiarem Spółki jest wyemitowanie do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

Wykorzystanie wpływów pieniężnych. 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 46.200.000,00 PLN (czterdzieści sześć 

milionów dwieście tysięcy złotych). Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby 

Nowych Akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Wpływy 

w tym zakresie będą przysługiwały Akcjonariuszom Sprzedającym i będą zależne od ostatecznej liczby Akcji 
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Sprzedawanych, które zostaną sprzedane przez Akcjonariuszy Sprzedających oraz od Ceny Ostatecznej Akcji 

Oferowanych.  

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej wielkości 

kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie 

art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Nowych Akcji na następujące cele: 

 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) na kampanie marketingowe (User Acquisition, 

pozyskiwanie użytkowników) mające na celu zwiększenie bazy użytkowników gier Free-To-Play 

Spółki; 

 6.200.000 PLN (sześć milionów dwieście tysięcy złotych) na prace rozwojowe nowych gier oraz 

narzędzi analitycznych w tym Core Engine 

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych z emisji 

wynosi 46.200.000,00 PLN (czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy złotych). Cele te będą sfinansowane 

wpływami z emisji Nowych Akcji. Zgodnie z założeniami Zarządu środki pozyskane z emisji wystarczą na 

realizację celów emisji, jednak w przypadku niepozyskania oczekiwanej kwoty z emisji Nowych Akcji, Emitent 

będzie finansował zaplanowane cele ze środków własnych, przy czym realizacja zaplanowanych celów będzie 

rozłożona na dłuższy okres. 

Pozyskane środki do czasu realizacji celów emisji Emitent planuje lokować w formie depozytów bankowych. Cel 

emisji związany z User Acquisition będzie realizowany bezpośrednio przez Emitenta. Cel emisji związany  

z nakładami na prace rozwojowe realizowany będzie przez Emitenta i jego spółki zależne do których środki 

zostaną przekazane w formie pożyczki.  

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji, w szczególności  

z uwagi na zaistnienie zdarzeń uzasadniających zmianę lub brak możliwości realizacji wskazanych powyżej 

celów emisyjnych. Informacje o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmianie przeznaczenia wpływów z emisji 

Nowych Akcji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w formie aneksu do 

Prospektu, a po upływie okresu ważności Prospektu w formie raportu bieżącego opublikowanego zgodnie  

z przepisami art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Cele emisji 

1) User Acquisition 

Środki z emisji zostaną wykorzystane m.in. na kampanie marketingowe gier wydawanych przez Grupę Emitenta, 

których promocja będzie kontynuowana lub rozpocznie się w pierwszej połowie 2019 roku. 

Kampanie marketingowe gier Free-To-Play, w przeciwieństwie do gier Premium, trwają w sposób ciągły, a ich 

intensywność oraz nakłady z tym związane, są zwiększane wraz ze wzrostem popularności tytułu. Jest to 

podejście odmienne niż w przypadku gier Premium (w szczególności klasy AAA), gdzie intensywność kampanii 

jest największa w okresie bezpośrednio przed i tuż po premierze. Efektywne działania marketingowe w ocenie 

Zarządu Emitenta będą głównym czynnikiem wpływającym na realizację celów strategicznych Grupy Emitenta. 

W dotychczasowej historii Grupy Emitenta, kampanie marketingowe były przeprowadzane za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych agencji m.in. Bidalgo, Yellowhead oraz Unity Ads, a także we własnym zakresie przez 

Grupę Emitenta za pośrednictwem portalu Facebook. W 2017 roku Grupa Emitenta koncentrowała działania 

marketingowe na promocji gry Tiny Gladiators, których łączny koszt wyniósł 217 tys. USD. 

Na Dzień Prospektu, największa uwaga Zarządu Emitenta w zakresie kampanii marketingowych skupia się na 

promocji gry Tanks a Lot!, której hard launch miał miejsce w sierpniu 2018 roku, gry Darts Club, której hard 

launch przeprowadzono we wrześniu 2018 roku oraz gry Tiny Gladiators 2, której hard launch przeprowadzono 

na przełomie listopada i grudnia 2018 roku. 

Gra Tanks a Lot! w pierwszych dwóch miesiącach od jej Hard Launch’u wygenerowała szacunkowo 795 tysięcy 

USD przychodów. Gra Darts Club w pierwszym miesiącu od jej Hard Launch’u wygenerowała szacunkowo 118 

tysięcy USD przychodów. 

Kampanie marketingowe będą realizowane za pośrednictwem różnych kanałów dotarcia do klienta,  

w szczególności z wykorzystaniem Internetu. Głównym sposobem pozyskiwania użytkowników są reklamy  

w mediach, ze szczególnym naciskiem na reklamy online, w tym przede wszystkim reklamy online wyświetlane 

na urządzeniach mobilnych. Kluczowymi mediami, które Grupa Emitenta planuje wykorzystać do pozyskiwania 

nowych graczy, będzie globalny portal społecznościowy Facebook (MAU na poziomie 2,2 mld użytkowników) 

oraz sieci reklamowe w tym: Ironsource, Google UAC, Chartboost, Vungle, Adcolony oraz Applovin. 

Celem każdej kampanii marketingowej jest zachęcenie oglądającego reklamę do instalacji gry. W zależności od 

kanału, formy reklamy, jej typu oraz samej jakości przygotowanych przez reklamującego materiałów konwersja 
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może być różna, a tym samym także tzw. wartość użytkowników, którzy już grę zainstalowali. W zależności od 

wspomnianych czynników pozyskani użytkownicy mogą być bardziej lub mniej zaangażowani w grę, a także 

monetyzować się w grze w różnym stopniu. Emitent monitoruje koszt pozyskania użytkownika z danego kanału, 

tak aby wybrać najbardziej atrakcyjne sposoby pozyskania użytkowników dla danej gry.  

Alokacja środków na kampanie marketingowe wybranych tytułów, ma miejsce w oparciu o szczegółową analizę 

potencjału monetyzacyjnego danej gry. Kluczowymi wskaźnikami branymi pod uwagę przez Grupę Emitenta są 

User Retention, ARPU oraz DAU. Obserwacje wskaźników są prowadzone dla każdego tytułu wydanego przez 

Emitenta w okresie soft launch-u i po hard launchu gry. Proces ten trwa od 3 do 6 miesięcy i ma na celu zebranie 

jak największego zbioru danych. Na tej podstawie Zarząd Emitenta oraz zespół spółki Cellense (spółka zależna 

od jednostki współkontrolowanej SuperScale Sp. z o.o.) jest w stanie dokonać analizy potencjału 

monetyzacyjnego gier. Identyfikowane są tytuły o najwyższych wartościach KPI, posiadające w opinii Grupy 

Emitenta duży potencjał do generowania przychodów w przyszłości.  

Jednym z etapów jest także przeprowadzenie testowej kampanii marketingowej. Ma ona na celu zbadanie 

opłacalności wydatków na User Acquisition. Ma ona krótkotrwały i testowy charakter oraz wiąże się ze 

stosunkowo niewielkim kosztem dla Grupy Emitenta. Jest to istotne z tego względu, że nie dla każdej gry, nawet 

notującej satysfakcjonujące spółkę KPI, Grupa Emitenta jest w stanie przeprowadzić efektywną kampanię User 

Acquisition. W przypadku gdy CPI – Cost Per Install, jest wyższy od średniego ARPU czyli koszt instalacji gry 

przez nowego użytkownika jest wyższy niż oczekiwana wartość wydatków w grze przez przeciętnego gracza, 

Zarząd Emitenta nie podejmuje decyzji o prowadzeniu działań marketingowych. 

Dla tak wyselekcjonowanych tytułów, zespół analityków spółki Cellense przedstawia analizy oraz rekomendacje 

dotyczące planowanych działań marketingowych w tym ich kosztów oraz oczekiwanej liczby nowych 

użytkowników.  

Na tej podstawie Zarząd Emitenta, podejmuje decyzję o zatwierdzeniu działań marketingowych Grupy Emitenta.  

Kampanie marketingowe gier Grupy Emitenta, będą realizowane we współpracy ze spółką Cellense s.r.o. (spółka 

zależna od jednostki współkontrolowanej SuperScale Sp. z o.o). Spółka Cellense, z tytułu prowadzonych analiz 

oraz organizacji kampanii marketingowych, otrzymywać będzie wynagrodzenie od Emitenta, który będzie 

również ponosił wszelkie koszty związane z wydatkami na User Acquisition.  

Zespół Cellense tworzą eksperci w dziedzinie User Acquisition dla gier Free-To-Play z doświadczeniem dla 

globalnych podmiotów sektora gier mobilnych, takich jak m.in.: Supercell, Rovio, Ubisoft, Gameloft, Tilting Point, 

Flaregames, Fingersoft, Pixel Federation. W opinii Zarządu Emitenta, wysokie kompetencje oraz doświadczenie 

zespołu Cellense pozwolą na skuteczną realizację kampanii marketingowych.  

Łączne szacowane przez Grupę Emitenta nakłady na kampanie marketingowe, w perspektywie 12 miesięcy od 

Daty Prospektu, wynoszą około 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych). 

2) Nakłady na prace rozwojowe 

Środki z emisji zostaną wykorzystane na rozpoczęcie oraz kontynuację prac rozwojowych nad nowymi tytułami 

gier, których premiery zaplanowane są na 2019 rok. Są to m.in.: Archery Club, Sniper Shooter, Shooting Club, 

Mighty Heroes oraz inne tytuły znajdujące się w planie wydawniczym Grupy Emitenta. Szacowane nakłady na 

prace rozwojowe nowych gier, w perspektywie 12 miesięcy od Daty Prospektu, wynoszą około 5.000.000,00 

PLN (pięć milionów złotych). 

Grupa Emitenta stale prowadzi prace rozwojowe nad autorskim narzędziem o nazwie Core Engine. Jest to 

uniwersalna część gry składająca się ze zbioru algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności możliwych do 

wykorzystania w innych procesach produkcyjnych. Grupa Emitenta identyfikuje to narzędzie jako jedną ze swoich 

przewag konkurencyjnych pozwalającą na optymalizację procesu produkcyjnego gier. W planach Emitenta jest 

rozwój i dodanie nowych funkcjonalności, które umożliwią wzrost efektywności w produkcji gier. Są to przede 

wszystkim funkcjonalności związane z dodawaniem i kierowaniem działaniami typu Live Ops (dynamiczne oferty 

oraz specjalne eventy w grze), rozwój Lokalizacji (zwiększenie standardowej liczby języków w których dostępne 

są gry), rozwój trybu Multiplayer oraz narzędzi umożliwiających powiązanie gry i użytkowników z portalami social 

media. Środki pozyskane w ofercie zostaną spożytkowane na rozwój wymienionych funkcjonalności i pokryją 

przede wszystkim wynagrodzenia członków zespołu projektowego, koszty usług obcych, zużycie materiałów  

i energii oraz inne koszty bezpośrednio powiązane z projektem. 

Szacowane nakłady na prace rozwojowe Core Engine, w perspektywie 12 miesięcy od Daty Prospektu, wynoszą 

około 1.200.000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych).  

Prace rozwojowe nad nowymi grami oraz narzędziem Core Engine prowadzone będą przez zespoły projektowe 

w spółkach Grupy Emitenta. W opinii Zarządu Emitenta, pracownicy oraz osoby współpracujące z Grupą 

Emitenta posiadają wysokie kwalifikacje oraz odpowiednie doświadczenie, które pozwolą na skuteczny rozwój 

nowych gier oraz dalsze rozwijanie narzędzia Core Engine. 
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Łączne nakłady na prace rozwojowe związane z nowymi grami oraz rozwojem narzędzi biznesowych  

w perspektywie 12 miesięcy od Daty Prospektu, Grupa Emitenta szacuje na około 6.200.000,00 PLN (sześć 

milionów dwieście złotych). 

Planowany (orientacyjny) harmonogram realizacji celów emisyjnych: 

 Działalność marketingowa i promocja nowych gier Grupy Emitenta (User Acquisition): I półrocze 2019 

– koniec 2020 r. 

 Nakłady na prace rozwojowe: I półrocze 2019 – koniec 2019 r. 

E.3 Warunki oferty Opis warunków oferty.  

Na podstawie niniejszego Prospektu zostanie zaoferowane nie więcej niż 2.820.000 (dwa miliony osiemset 

dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

akcja i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.410.000 PLN (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy 

złotych), w tym: 

 nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C; 

 nie więcej niż 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) Akcji serii B (Akcje Sprzedawane). 

Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane oferowane będą inwestorom w dwóch transzach: 

 Transzy Inwestorów Indywidualnych (wyłącznie Akcje serii C); 

 Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane). 

Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie. 

Podmiotem koordynującym Ofertę jest Vestor Dom Maklerski S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska.  

Vestor Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za pośrednictwo 

w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych, w tym za czynności o charakterze doradczym w zakresie aspektów 

finansowych, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji 

Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym. Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych firm 

inwestycyjnych na potrzeby przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w transzy przeznaczonej dla Inwestorów 

Indywidualnych. 

Harmonogram Oferty.  

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 

KNF. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według czasu 

warszawskiego.  

Harmonogram Oferty: 

do 08.04.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny 

od 09.04.2019 r.  

do 16.04.2019 r. 
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

od 09.04.2019 r. 

 do 17.04.2019 r. 
Okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

do 17.04.2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji 

Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w 

poszczególnych transzach 

od 18.04.2019 r. 

 do 24.04.2019 r. 
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  

do 26.04.2019 r. 
Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem GPW  

do 26.04.2019 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  

Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. Informacja  

o zmianie powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem terminu, którego 

zmiana dotyczy w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. W przypadku gdy zmiana terminów Oferty spowoduje zajście zdarzenia o którym mowa w art. 51. 

Ustawy o Ofercie, informacja o tym zostanie przekazana w trybie aneksu do Prospektu. 

Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej 

wiadomości w trybie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu oraz zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego ustali Cenę Maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej,  
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w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt.1 Ustawy o Ofercie. Wysokość Ceny Maksymalnej zostanie podana do publicznej 

wiadomości w formie aneksu do Prospektu. 

Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych zostanie podana przed rozpoczęciem 

zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych poprzez przekazanie informacji (zgodnie 

z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony 

Prospekt oraz w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie. 

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oraz 

oferowanych Akcji serii C, wraz z informacją o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie 

podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu 

budowy księgi popytu. 

Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub niektórych z nich) lub 

odstąpienie od Oferty przez Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego. Nie przewiduje się 

możliwości kontynuowania Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub niektórych z nich) w przypadku 

odstąpienia od Oferty przez Emitenta. 

Ponadto zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do 

publicznej wiadomości informacji o cenie ostatecznej oraz o ostatecznej liczbie Akcji serii B oraz C, przysługuje 

uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego przez Oświadczenie na piśmie w jednym  

z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych 

od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 

Zapisy i wpłaty w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za 

pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy 

Inwestorów Indywidualnych inwestor musi posiadać na rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis środki 

pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji objętych zapisem oraz maksymalnej ceny 

emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną 

zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane. 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor może złożyć zapis na co najmniej 20 akcji. Zapisy na mniej niż 

20 akcji nie będą przyjmowane. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone 

w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych. Zapisy złożone łącznie w jednym podmiocie i opiewające na wyższą liczbę akcji będą 

traktowane jak zapisy na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Złożenie zapisu  

w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie ogranicza prawa 

do złożenia zapisu lub zapisów w innych podmiotach przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych. Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu 

lub zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w Vestor Dom Maklerski SA w jego 

siedzibie – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa oraz w punktach obsługi klienta Biura maklerskiego ALIOR 

BANK S.A. i domów maklerskich – członków konsorcjum zorganizowanego przez Biuro Maklerskie ALIOR BANK 

S.A. Lista punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy zostanie opublikowana zgodnie z art. 52 

ust. 2 Ustawy o Ofercie w formie komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) 

oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje 

Oferowane. W przypadku, gdyby lista POKów uległa zmianie, informacja z nową listą POKów przyjmujących 

zapisy zostanie przekazana w taki sam sposób, jak pierwsza lista POKów. 

Zapisy i wpłaty w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Inwestor, który otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną  

w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu 

na liczbę akcji wyższą niż określona w wezwaniu do złożenia zapisu inwestor musi liczyć się z możliwością 

przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym wezwaniu do 

złożenia zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w wezwaniu, musi 

liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub nieprzydzielenia akcji,  

z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia księgi popytu. 

Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia zapisu, może złożyć zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż 

2.000 i nie większą niż liczba akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W przypadku złożenia 

zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji oferowana w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis taki 

będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 
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Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy 

Inwestorów Indywidualnych. 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Vestor Dom 

Maklerski S.A. w jego siedzibie – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. 

E.4 Konflikt interesów Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Do osób zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą: 

Oferujący oraz Doradca Finansowy 

Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – pełniący rolę oferującego i doradcy finansowego 

odpowiedzialnego za pośredniczenie w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych oraz pełniący rolę 

organizatora i koordynatora projektu polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu Oferty Publicznej (w tym 

także sporządzenia Prospektu, zgodnie z zakresem wskazanym w oświadczeniu Oferującego i Doradcy 

Finansowego) oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji 

Dopuszczanych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW. Oferujący nie posiada papierów 

wartościowych Emitenta. 

Wynagrodzenie Oferującego i Doradcy Finansowego jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, 

dlatego też jest on zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie 

najwyżej cenie. 

Pomiędzy działaniami Oferującego oraz Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. 

Współoferujący 

Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. pełni rolę Współoferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za 

pośredniczenie w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych. 

Wynagrodzenie Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jest częściowo uzależnione od 

sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też jest on zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak 

największej liczbie i po możliwie najwyżej cenie.  

Współoferujący nie posiada papierów wartościowych Emitenta.  

Pomiędzy działaniami Współoferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.  

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych 

zaangażowanych w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

Współprowadzący Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i jest podmiotem współodpowiedzialnym 

za koordynację kontaktów i organizację spotkań z inwestorami, a także wykonywanie inne czynności zwyczajowo 

wykonywane przez firmy inwestycyjne w przypadku ofert publicznych akcji.  

Wynagrodzenie Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest częściowo uzależnione od sukcesu 

Oferty Publicznej, dlatego też jest on zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej 

liczbie i po możliwie najwyżej cenie.  

Współprowadzący Księgę Popytu nie posiada papierów wartościowych Emitenta.  

Pomiędzy działaniami Współofłprowadzącego Księgę Popytu i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.  

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych 

zaangażowanych w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

Doradca Prawny Spółki. 

Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. – pełni rolę doradcy prawnego przy przeprowadzaniu 

Oferty Publicznej, obejmującą sporządzenie wybranych części Prospektu zgodnie z oświadczeniem 

zamieszczonym w Prospekcie oraz świadczenie usług w postępowaniu przed KNF w procesie zatwierdzania 

Prospektu Emisyjnego. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego jest niezależne od przebiegu procesu oferowania 

Akcji Oferowanych i ubiegania się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym. Doradca Prawny ani osoby działające w jego imieniu nie posiadają papierów wartościowych 

Emitenta. 

Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów, z zastrzeżeniem, 

że członek Rady Nadzorczej Pan Szymon Okoń jest równocześnie Partnerem w kancelarii Doradcy Prawnego. 

Zarząd Emitenta 

Celem Zarządu jest pozyskanie z emisji nowych Akcji Serii C w ramach oferty publicznej prowadzonej na 

podstawie niniejszego Prospektu kapitału w kwocie ok. 46,2 mln złotych netto oraz wprowadzenie Akcji 

Dopuszczanych oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym Zarząd 

Emitenta jest zainteresowany tym, aby Spółka pozyskała kapitał przy oczekiwanym poziomie rozwodnienia 
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dotychczasowych akcjonariuszy, a także uzyskała zgodę na dopuszczenie Akcji Dopuszczanych oraz Praw do 

Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Pomiędzy Prezesem Zarządu (Pan Marcin Olejarz) występują powiązania rodzinne z Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej (Pani Karolina Szablewska-Olejarz). Pani Karolina Szablewska-Olejarz jest żoną Pana Marcina 

Olejarz. 

Biegły rewident 

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję biegłego rewidenta, jest 

podmiotem odpowiedzialnym za wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych. Wynagrodzenie 

Biegłego Rewidenta jest niezależne od przebiegu procesu oferowania Akcji Oferowanych i ubiegania się  

o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym, ani też Biegły 

Rewident ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie są akcjonariuszami Emitenta ani nie posiadają 

kapitałowych papierów wartościowych Emitenta lub jego podmiotów zależnych. 

E.5 Oferujący papiery 

wartościowe 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. Umowy 

zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego 

zakazem sprzedaży. 

W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać odpowiednio: 

 Pani Karolina Szablewska-Olejarz zamierza sprzedać do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji 

Serii B będących jej własnością; 

 Pan Marcin Olejarz zamierza sprzedać do 230.000 (dwieście trzydzieśc tysięcy) Akcji Serii B będących 

jego własnością; 

 Spółka ATM Grupa S.A. zamierza sprzedać do 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji Serii B będących jej 

własnością; 

 Spółka We Are One Ltd. zamierza sprzedać do 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B 

będących jej własnością. 

Akcje Serii B są akcjami na okaziciela. 

W dniu 4 stycznia 2019 r. Oferujący zawarł z Karoliną Szablewską Olejarz, Marcinem Olejarz, ATM Grupa S.A. 

oraz We Are One ltd. umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (lock-up agreement), na podstawie których 

ww. akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy, liczonych od dnia następującego po dniu przydziału 

Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej, nie będą bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego: (a) zbywać 

żadnych posiadanych przez siebie akcji Spółki bądź (b) rozporządzać nimi w jakikolwiek inny sposób, który 

mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) akcji Spółki lub instrumentów pochodnych 

opartych na akcjach Spółki (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań do zbycia, w tym zobowiązań warunkowych, 

których skutek rozporządzający ma nastąpić po dacie zakończenia okresu lock-up), a w szczególności do 

niezastawiania akcji Spółki pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie (z 

wyłączeniem dokonywania zmiany w zakresie zabezpieczeń już ustanowionych), a Oferujący zobowiązał się 

wobec akcjonariuszy takiej zgody na rozporządzenie akcjami Spółki nie odmówić, ani nie opóźniać bez 

uzasadnienia, w przypadku, gdy w opinii Oferującego czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla 

interesów inwestorów posiadających akcje Spółki dopuszczone do obrotu na GPW, w tym Akcje Oferowane. 

Zobowiązania ww. akcjonariuszy dotyczą zarówno akcji Spółki będących własnością lub posiadanych przez ww. 

akcjonariuszy w dniu zawarcia umowy, jak i akcji Spółki, które akcjonariusze obejmą lub nabędą w czasie trwania 

okresu lock-up. Rozporządzenie akcjami Spółki przez ww. akcjonariuszy w trakcie trwania okresu lock-up może 

mieć miejsce wyłącznie w następujących przypadkach: (a) sprzedaży lub zamiany akcji Spółki w odpowiedzi na 

publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, (b) dokonania przez Spółkę skupu 

akcji własnych (tzw. „buy-back”), (c) zbycia akcji Spółki w wyniku zastosowania się przez akcjonariusza do 

prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji Spółki, 

(d) przeniesienia akcji Spółki na następcę prawnego akcjonariusza oraz (e) zbycia lub przeniesienia akcji Spółki 

w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Karolina Szablewska-Olejarz, 

Marcin Olejarz, ATM Grupa S.A. oraz We Are One ltd. mogą również zbywać Akcje Spółki w ramach Oferty 

Publicznej. Umowy zostały zawarte na czas określony i wygasają (a) w przypadku niedojścia do skutku Oferty 

Publicznej do dnia 30 czerwca 2019 r., albo (b) w przypadku, gdy umowa o oferowanie zawarta przez Spółkę  

z Oferującym dotycząca pełnienia przez Oferującego roli oferującego w ramach Oferty Publicznej zostanie 

rozwiązana przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej – w zależności które z tych 

zdarzeń nastąpi wcześniej, albo (c) z dniem upływu okresu lock-up. 
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E.6 Rozwodnienie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.  

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość 

i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową 

ofertę. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu w Dacie Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawiał się 

następująco: 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta w Dacie Prospektu 

Akcjonariusz  Liczba Akcji (szt.) Seria Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

ATM Grupa S.A. 4 000 000 A, B 33,33% 33,33% 

We Are One Ltd. 4 000 000 A, B 33,33% 33,33% 

Karolina 

Szablewska-Olejarz 
2 000 000 A, B 16,67% 16,67% 

Marcin Olejarz 2 000 000 A, B 16,67% 16,67% 

Razem 12 000 000 - 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną  

w niej objęte oraz wszystkie oferowane do sprzedaży akcje zostaną sprzedane 

Akcjonariusz  Liczba Akcji (szt.) Seria Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

ATM Grupa S.A. 3 400 000 A, B 25,34% 27,81% 

We Are One Ltd. 3 540 000 A, B 26,38% 28,53% 

Karolina 

Szablewska-Olejarz 
1 770 000 A, B 13,19% 14,26% 

Marcin Olejarz 1 770 000 A, B 13,19% 14,26% 

Ivan Trancik 120 000 D 0,89% 0,62% 

Nowi akcjonariusze 2 820 000 B, C 21,01% 14,52% 

Razem 13 420 000 - 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną  

w niej objęte oraz oferowane do sprzedaży akcje nie zostaną sprzedane 

Akcjonariusz  Liczba Akcji (szt.) Seria Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

ATM Grupa S.A. 4 000 000 A, B 29,81% 30,90% 

We Are One Ltd. 4 000 000 A, B 29,81% 30,90% 

Karolina 

Szablewska-Olejarz 
2 000 000 A, B 14,90% 15,45% 

Marcin Olejarz 2 000 000 A, B 14,90% 15,45% 

Ivan Trancik 120 000 D 0,89% 0,62% 

Nowi akcjonariusze 1 300 000 C 9,69% 6,69% 

Razem 13 420 000 - 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

*Akcje Serii D zostaną objęte przez Ivana Trancika posiadającego imienne warranty subskrypcyjne serii A, 

wyemitowane na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia  

7 sierpnia 2018 roku. 

Oferta nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. 

E. 7 Szacunkowe 

koszty pobierane 

przez Spółkę od 

inwestora 

Szacunkowe koszty pobierane od Inwestora przez Emitenta lub oferującego.  

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane dla Inwestorów z dodatkowymi opłatami.  

Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, do 

których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, ewentualne 

koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz 

inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. Inwestorzy powinni mieć 

również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej 

wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 
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II. CZĘŚĆ – Czynniki ryzyka 

1 CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować przedstawione 

poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych 

poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Emitenta poprzez niekorzystne 

kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju Grupy Emitenta. 

Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Emitenta, 

co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału.  

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne 

okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji 

inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu znane.  

Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie zaistnienia lub 

też potencjalnego wpływu na działalność Grupy Emitenta. 

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Emitenta prowadzi działalność 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Grupa Emitenta prowadzi działalność gospodarczą na rynkach międzynarodowych – przede wszystkim w Europie, Ameryce 

Północnej i Azji. Zmiany czynników makroekonomicznych na rynku światowym, takie jak tempo wzrostu PKB, poziom 

dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom wynagrodzeń, kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej, 

są niezależne od Grupy Emitenta, a mają wpływ na wysokość osiąganych przez Grupę przychodów. Pogorszenie koniunktury 

gospodarczej na globalnym rynku może przełożyć się na redukcję wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, 

zmniejszenie popytu na usługi i produkty rozrywkowe, które nie stanowią artykułów pierwszej potrzeby, oraz utrudniony 

dostęp do środków finansowych. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  

Ryzyko związane ze spodziewanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

W dniu 23 czerwca 2016 roku w ramach referendum przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii większość Brytyjczyków, którzy 

wzięli udział w referendum, opowiedziała się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W związku z takim 

wynikiem referendum oczekuje się, że Wielka Brytania dokona notyfikacji wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 

Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej przewiduje dwuletni okres na wynegocjowanie warunków wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Okres ten może zostać przedłużony na mocy umowy z państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, które pozostają w Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Wielka Brytania przestanie być 

członkiem Unii Europejskiej z upływem okresów przewidzianych na negocjacje warunków wyjścia z Unii Europejskiej. 

Spodziewane wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynęło na spadek wartości funta oraz wzrost inflacji w strefie 

euro, co z kolei spowodowało reformę budżetu Unii Europejskiej oraz spadek przyznawanych dotacji. 

Konsekwencją wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej jest zaprzestanie obowiązywania w występującym 

państwie członkowskim wszystkich traktatów konstytuujących Unię Europejską, które ustanawiają m.in. swobody przepływu 

kapitału, towarów i usług pomiędzy państwami członkowskimi. Na Datę Prospektu nie można przewidzieć konsekwencji 

wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym wpływu takiego wystąpienia na gospodarki poszczególnych państw 

oraz sytuację polityczną na świecie. Nie można również przewidzieć wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

na sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych w jakikolwiek sposób powiązanych z rynkiem brytyjskim.  

W konsekwencji decyzji podjętej w referendum w Wielkiej Brytanii istnieje ryzyko obniżania się kursu funta brytyjskiego wobec 

innych walut oraz długotrwałej destabilizacji rynków finansowych w Unii Europejskiej i na świecie. 

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć także istotny wpływ na dalsze procesy integracyjne w ramach 

Unii Europejskiej. Jednak kierunek zmian w procesach integracyjnych jest niemożliwy do przewidzenia. Nie można wykluczyć 
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zarówno przyspieszenia procesów integracyjnych w celu wzmocnienia Unii Europejskiej, a także wyhamowania lub nawet 

cofnięcia integracji w niektórych obszarach politycznych lub gospodarczych. Nie można także wykluczyć, że w przyszłości 

kolejne państwa członkowskie będą decydować się na wystąpienie z Unii Europejskiej. Rozpoczęty proces występowania 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz ewentualne związane z tym procesem dalsze zmiany polityczne w ramach Unii 

Europejskiej, a także gospodarcze i polityczne konsekwencje takich zmian mogą mieć istotny negatywny wpływ na 

działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki, perspektywy, a także cenę Akcji. 

Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowego 

Istotne znaczenie dla Grupy Emitenta mają zmiany w zakresie prawa podatkowego zarówno krajowego, jak i unijnego. 

Praktyka organów skarbowych, jak również orzecznictwo sądowe w zakresie prawa podatkowego nie są jednolite. Rodzi to 

potencjalne ryzyko przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów od Grupy Emitenta, co  

w konsekwencji może prowadzić do powstania zaległości płatniczych wobec organów skarbowych. Dodatkowe ryzyko 

stanowią dla Grupy Emitenta zmiany stawek podatków pośrednich, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową 

Grupy. Ewentualne zmiany w wysokości podatku VAT mogą niekorzystnie wpływać na rentowność sprzedawanych produktów 

w związku z obniżeniem popytu ze strony finalnych odbiorców.  

Ryzyko związane z wprowadzeniem przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży produktów Emitenta 

Z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez Grupę Emitenta, ryzyko stanowi ewentualne wprowadzenie przepisów 

prawa zaostrzających zasady sprzedaży tego typu produktów, w tym np. ograniczających grupy wiekowe konsumentów, do 

których produkty Grupy Emitenta mogą być kierowane. Biorąc pod uwagę tendencje do promocji aktywnego trybu życia, 

istnieje ryzyko, że podobne zasady wprowadzone zostaną w krajach, w których dystrybuowane są produkty Grupy Emitenta. 

Ewentualne zaostrzenie przepisów regulujących sprzedaż produktów oferowanych przez Grupę może negatywnie wpłynąć 

na wyniki sprzedaży spółek z Grupy Emitenta, a w konsekwencji na wyniki finansowe Grupy Emitenta.  

Ryzyko wprowadzenia dodatkowych ograniczeń prawnych 

Specyfika produktów Grupy Emitenta sprawia, że ich treści mogą nie spełniać nietypowych wymagań stawianych przez 

przepisy prawa. Gry muszą być dostosowane do tematyki i celu, w związku z czym nierzadko zawierają przemoc, wulgarny 

język i treści niedozwolone dla osób niepełnoletnich. Jednocześnie w rzeczywistości trudno jest ograniczyć dzieciom i osobom 

młodym kontakt z produktami przeznaczonymi dla osób dorosłych, jeśli produkty te są powszechnie dostępne. Istnieje zatem 

ryzyko wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na określonym rynku, na którym działa spółka z Grupy Emitenta, 

które mogłyby wykluczyć część produktów Grupy Emitenta z obrotu. Takie specyficzne uregulowania mogłyby negatywnie 

wpłynąć na działalność Grupy Emitenta i doprowadzić do spadku wyników sprzedaży, a co za tym idzie, do pogorszenia 

wyników finansowych Grupy Emitenta.  

Ryzyko związane z ochroną danych osobowych 

Emitent w ramach prowadzonej działalności, w tym w szczególności w związku z jej prowadzeniem za pośrednictwem 

internetu oraz prowadzonego programu lojalnościowego, jest administratorem szczegółowych danych osobowych 

dotyczących poszczególnych klientów, objętych ochroną na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Przetwarzanie 

danych osobowych w Grupie następuje na zasadach określonych przez obowiązujące prawo, w szczególności przez Ustawę 

o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO. W związku z obsługą klientów przez pracowników Emitenta istnieje potencjalne 

ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych poprzez m.in. niezgodne z prawem działanie pracownika bądź ryzyko 

utraty danych w wyniku awarii systemów informatycznych wykorzystywanych przez Grupę.  

W przypadku naruszenia przepisów związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności ujawnienia danych 

osobowych w sposób niezgodny z prawem, Grupa może być narażona na zastosowanie wobec niej lub członków organów 

spółek z Grupy sankcji karnych lub administracyjnych. Bezprawne ujawnienie danych osobowych może również skutkować 

dochodzeniem przeciwko Grupie roszczeń cywilnych, w szczególności o naruszenie dóbr osobistych.  

Naruszenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych może również negatywnie wpłynąć na reputację lub 

wiarygodność Grupy, co może skutkować zmniejszeniem bazy klientów Grupy, a w konsekwencji mieć istotny niekorzystny 

wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy, a także cenę akcji. 
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Ryzyko walutowe 

Z tytułu prowadzonej działalności Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych. Ponieważ 

sprzedaż produktów Grupy skierowana jest na rynki zagraniczne (m.in. Ameryka Północna, Europa, Azja), 97% przychodów 

Grupy Emitenta uzyskiwane jest w walutach obcych a dominującymi walutami rozliczeniowymi w transakcjach zagranicznych 

są dolar amerykański, euro oraz funt brytyjski. W konsekwencji, wartość przychodów Grupy Emitenta jest ujemnie 

skorelowana z wartością polskiej waluty. Aprecjacja złotego względem USD, EUR i GBP może negatywnie wpłynąć na 

niektóre prezentowane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta, w szczególności na 

przychody ze sprzedaży, co przy stałych kosztach wytworzenia, ponoszonych w PLN, może również negatywnie wpłynąć na 

wyniki finansowe Grupy Emitenta. Grupa Emitenta na bieżąco analizuje konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 

ryzykiem walutowym. Na Dzień Prospektu Grupa Emitenta nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem zmiany kursów walut.  

Ryzyko związane z koniunkturą w branży reklamowej 

Istotną pozycję wynoszącą 20,9% przychodów Grupy Emitenta w 1 połowie 2018 roku, stanowiły przychody z reklam.  

W konsekwencji, koniunktura w branży reklamowej jest jednym z czynników warunkujących wynik finansowy Grupy Emitenta. 

Branża reklamy, w tym reklamy internetowej, jest istotnie podatna na wahania koniunktury gospodarczej. Szybki wzrost 

gospodarczy mierzony wzrostem PKB sprzyja rozwojowi wskazanego rynku, natomiast samo spowolnienie wzrostu PKB 

może spowodować znaczący spadek wartości wydatków reklamowych. Nie można wykluczyć ryzyka istotnego spadku popytu 

ze strony reklamodawców w okresach pogorszonej koniunktury gospodarczej, co mogłoby prowadzić do spadku przychodów 

i pogorszenia sytuacji finansowej Grupy Emitenta. Ryzyko koniunktury w branży jest ściśle powiązane z kondycją rynku gier 

mobilnych, ponieważ gry stanowią zdecydowaną większość reklam wyświetlanych wewnątrz aplikacji. Wskazany czynnik 

ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub 

cenę rynkową akcji.  

Ryzyko związane z platformą Facebook 

Grupa Emitenta identyfikuje istotną zależność wobec podmiotu prowadzącego największą globalną sieć social media  

tj. platformę Facebook. Kampanie marketingowe gier Grupy Emitenta, prowadzone są w dużej części za jej pośrednictwem, 

ponieważ ze względu na liczbę MAU Facebooka w wysokości do 2,2 mld, gwarantuje Grupie Emitenta największą na rynku 

bazę do pozyskiwania nowych graczy. Ewentualna zmiana polityki platformy Facebook w zakresie możliwości prowadzenia 

kampanii marketingowych będzie wymagać dostosowania się przez Grupę Emitenta do nowych regulacji, lub może 

doprowadzić do konieczności zmiany platformy za pośrednictwem, której prowadzone są działania marketingowe Grupy. 

Zmiana platformy może być trudna do osiągnięcia w krótkim okresie oraz wygenerować dodatkowe wysokie koszty po stronie 

Grupy Emitenta. 

Ryzykiem identyfikowanym przez Grupę Emitenta, jest również możliwość awarii lub zaprzestastania prowadzenia 

działalności przez platformę Facebook. W przypadku długotrwałej awarii, działania marketingowe Grupy Emitenta mogą 

zostać w istotny sposób zakłócone, co wpłynie na możliwości Grupy w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników,  

a w efekcie może skutkować osiągnięciem niższych niż oczekiwane wyników finansowych. W przypadku całkowitego 

zaprzestania prowadzenia działalności przez platformę Facebook, Grupa Emitenta zmuszona będzie do zmiany platformy za 

pomocą której prowadzone będą działania marketingowe Grupy. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji. 

Ryzyko konkurencji 

Ze względu na niskie bariery wejścia dla nowych podmiotów oraz łatwy dostęp do globalnej dystrybucji nowych produktów, 

rynek gier mobilnych jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nierzadko o podobnej 

tematyce. Konkurencyjny rynek wymaga od Grupy Emitenta pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów oraz 

poszukiwania nowych obszarów tematycznych, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle 

pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Grupy Emitenta na 

rzecz produktów konkurencji. Grupa Emitenta działa na rynku międzynarodowym, stąd negatywny wpływ na jej działalność 

może mieć aktywność podmiotów konkurencyjnych na całym świecie. Rynek produkcji gier jest rynkiem rozwijającym się,  

w związku z czym istnieje ryzyko pojawienia się nowych podmiotów konkurencyjnych wobec Grupy Emitenta, które będą 
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oferować podobne produkty. Taka sytuacja może spowodować spadek zainteresowania produktami Grupy Emitenta wśród 

konsumentów na wybranych lub wszystkich rynkach geograficznych, na których Grupa Emitenta prowadzi działalność. 

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki 

Grupy Emitenta lub cenę rynkową Akcji. 

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Grupy Emitenta mogą doprowadzić do 

wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Grupy Emitenta na rynku krajowym  

i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy Emitenta. 

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 

Grupa Emitenta identyfikuje uzależnienie od podmiotów prowadzących kluczowe platformy dystrybucyjne, tj. Google i Apple. 

Przychody Grupy Emitenta generowane są przez gry udostępniane przez wskazane podmioty, za pośrednictwem 

prowadzonych przez nie cyfrowych platform dystrybucyjnych lub portali internetowych. Podmioty te są jednocześnie jednymi 

z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie. Ewentualna zmiana polityki Google i Apple w zakresie akceptacji 

produktów do dystrybucji będzie wymagać dostosowania przez Grupę Emitenta istniejących bądź przyszłych produktów, co 

może być trudne do osiągnięcia w krótkim okresie oraz wygenerować dodatkowe wysokie koszty. Należy również liczyć się 

z ryzykiem ograniczenia dystrybucji w następstwie wykonania przez kontrahenta praw zastrzeżonych dla niego w zawartych 

z Grupą Emitenta umowach lub wynikających z jego wewnętrznych regulacji. Istnieje również ryzyko wypowiedzenia umowy 

przez kontrahenta.  

Istotne znaczenie z punktu widzenia interesów Grupy Emitenta ma również niezawodność systemów informatycznych 

dystrybutorów, która pozwala na efektywną sprzedaż produktów Grupy Emitenta. Ewentualna awaria tych systemów może 

doprowadzić do niekorzystnych sytuacji, które mogą nastąpić łącznie lub oddzielnie:  

 ograniczenia w dostępie do gry dla dotychczasowych graczy;  

 brak możliwości realizacji mikropłatności przez graczy użytkujących daną grę;  

 brak możliwości pobrania gry przez potencjalnych nowych graczy.  

W przypadku awarii skutkującej w szczególności jedną ze wskazanych powyżej sytuacji, a także przestojów, strajków, lub 

utraty urządzeń czy oprogramowania usługodawców, Grupa Emitenta mogłaby być narażona na przestój w swojej 

działalności operacyjnej, powodujący zastój w sprzedaży produktów Grupy Emitenta, co z kolei mogłoby mieć negatywny 

wpływ na wyniki Grupy Emitenta. Nieobojętna dla interesów Grupy Emitenta jest również okoliczność, iż wspomniani 

dystrybutorzy, w ramach relacji ze spółkami z Grupy Emitenta, mają prawo do weryfikacji przyjmowanego produktu pod kątem 

zgodności ze swoi mi regulacjami wewnętrznymi, co powoduje, że Grupa Emitenta ponosi ryzyko nieprzyjęcia danej gry 

Grupy Emitenta przez dystrybutora ze względu na jego politykę wewnętrzną (np. wewnętrznie ustanowione ograniczenia 

wiekowe odbiorców, możliwość poruszania w grach określonych tematów). Decyzja o dopuszczeniu produktu na platformę 

opiera się także na ocenie, czy dany produkt spełnia szereg szczegółowych reguł i zasad warunkujących możliwość 

sprzedaży na danej platformie.  

Ewentualny brak akceptacji gier produkowanych przez Grupę Emitenta ze strony App Store i Google Play, ich niekorzystna 

ocena lub niekorzystna zmiana zasad jej dokonywania, wiązałaby się z ograniczeniem możliwości prowadzenia promocji gier 

oraz ograniczeniem ich dostępności, a w konsekwencji ze znacznym ograniczeniem przychodów, co miałoby istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.  

Grupa Emitenta identyfikuje również uzależnienie od podmiotów prowadzących największe domy mediowe na rynku. 

Przychody z reklam wyświetlanych wewnątrz gier wydawanych przez Grupę Emitenta, stanowiły łącznie 20,9% przychodów 

Grupy w 1 połowie 2018 roku. Kluczowymi domami mediowymi z którymi współpracuje Grupa są Tapjoy, iTunes, Chartboost, 

AdColony oraz InMobi. Ewentualna zmiana polityki domów mediowych w zakresie stawek za wyświetlenia reklam, 

dostępności reklam, pogorszenie relacji Grupy Emitenta z największymi podmiotami lub ich upadłość będzie wymagać 

dostosowania się do zaistniałej sytuacji przez Grupę Emitenta, co może być trudne do osiągnięcia w krótkim okresie oraz 

wygenerować dodatkowe wysokie koszty. 



Czynniki Ryzyka Część II 

 

30 
 

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki 

Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów 

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku gier mobilnych nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty 

Grupy Emitenta nie będą się wpisywać. Podobnie, nowy produkt Grupy Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych 

preferencjach konsumentów, może nie zostać dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów, a w efekcie poniesione 

nakłady na wytworzenie i koszty marketingu mogą nie zwrócić się w takiej wysokości, jaką szacował Zarząd Emitenta. 

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy Emitenta. 

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów 

Na sprzedaż produktów Grupy Emitenta duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja 

produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Grupy Emitenta (tzw. Featuring). Na etapie soft-launch-u gry, Grupa Emitenta 

przygotowuje prezentację zawierającą analitykę najważniejszych KPI w tym m.in. dane dotyczące retencji oraz monetyzacji 

danego tytułu. Następnie dane przedstawiane są kluczowym dystrybutorom (Apple, Google), którzy na ich podstawie oceniają 

czy warto danej grze przyznać tzw. Featuring. Należy tu zaznaczyć, że proces jest konkurencyjny ponieważ wszyscy 

producenci gier mobilnych rywalizują o wyróżnienia, które otrzymują jedynie produkty o najwyższej jakości. Tym samym 

Grupa Emitenta nie ma bezpośredniego wpływu na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień. Może na ten proces 

wpływać w pośredni sposób tworząc tytuły o najwyższej jakości. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień grze 

Grupy Emitenta, co może wpłynąć na mniejsze od oczekiwanego zainteresowanie określonym produktem Grupy wśród 

konsumentów, a co za tym idzie, na poziom sprzedaży określonego produktu. Opisywane ryzyko jest przy tym typowe dla 

branży rozrywki elektronicznej, w której na co dzień wielu producentów gier stara się o pierwszeństwo w dostępie do klienta 

poprzez jak najlepszą widoczność ich produkcji na największych platformach dystrybucyjnych. 

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier 

Grupa Emitenta w procesie produkcji swoich gier korzysta z silnika Unity 3D, wykupując okresowo subskrypcję z dostępem 

do tej technologii od twórcy silnika. Unity 3D to środowisko dla programistów, stworzone przez zewnętrzny podmiot Unity 

Technologies, które zapewnia podstawowe rozwiązania dla osób tworzących gry na różne platformy. Grupa Emitenta jako 

klient może (po zakupie licencji) pisać swój własny kod do gry, wykorzystując wybrane rozwiązania udostępnione przez Unity 

Technologies, natomiast kluczowe rozwiązania dla danej gry są tworzone przez programistów Grupy Emitenta, nie przez 

Unity Technologies. 

Wiążą się z tym dwa czynniki ryzyka: (i) wzrost opłat związanych z wykorzystywaniem silnika w sposób uniemożliwiający 

Grupie jego wykorzystywanie z zachowaniem odpowiedniej rentowności oraz (ii) wystąpienie zdarzeń lub okoliczności 

związanych z dostawcą przedmiotowej technologii, których konsekwencją będzie zaprzestanie jej rozwoju lub całkowite 

wycofanie z rynku. Wystąpienie któregoś z ww. czynników ryzyka istotnie utrudniłoby produkcję nowych gier oraz 

modernizację lub aktualizację wcześniej wyprodukowanych aplikacji. Grupa Emitenta w zakresie swojej działalności 

wykorzystuje także elementy dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Działalność Grupy Emitenta przy tworzeniu  

i, w niektórych przypadkach, przy promocji gier uzależniona jest od posiadania licencji lub zgody udzielonej przez podmioty 

trzecie. Rozwiązanie umów licencyjnych z jakiejkolwiek przyczyny oznaczać może faktyczne uniemożliwienie 

rozpowszechniania gier Grupy Emitenta, co w sposób negatywny wpłynie na wyniki finansowe Grupy Emitenta. Powyższe 

ryzyko zachodzi m.in. w odniesieniu do silnika Unity 3D. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową Akcji. Należy wskazać, że 

Unity 3D nie jest jedynym silnikiem, z którego Grupa może korzystać w ramach swojej działalności, dzięki czemu nie można 

mówić o uzależnieniu od tej technologii. Co więcej, silnik tworzony jest przed podmiot o wysokiej i stabilnej pozycji na rynku, 

a ryzyko zaprzestania działalności przez ten podmiot lub rezygnacji z oferowania silnika Unity 3D można ocenić jako znikome.  

Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku 

Na rynku pracy w Polsce, na którym Grupa Emitenta pozyskuje pracowników i współpracowników, widoczny jest deficyt 

wysoko wykwalifikowanych pracowników z sektora IT, przy jednoczesnym wysokim popycie na takich specjalistów. Powyższe 
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może powodować trudności w znalezieniu przez Grupę Emitenta pracowników z wystarczającym wykształceniem  

i doświadczeniem. Co więcej, większość szkół wyższych w Polsce nie oferuje edukacji w kierunku zawodów związanych  

z projektowaniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Grupa będzie mieć 

czasowe problemy ze znalezieniem osób o spełniających jej oczekiwania kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie 

programowania. Z tego względu, nie można wykluczyć, iż w przyszłości nieunikniony będzie wzrost kosztów zatrudnienia,  

w tym również kosztów ponoszonych w celu utrzymania kluczowych dla Grupy Emitenta pracowników. 

1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy Emitenta 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu i z rotacją personelu 

Dla działalności Grupy Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych pracowników, w szczególności 

osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę kierowniczą i game designerów. Odejście wymienionych osób może 

wiązać się z utratą przez Grupę Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata 

kluczowych członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć, na jakość danej gry oraz na 

termin jej oddania, a co za tym idzie, na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Grupy Emitenta. Utrata osób 

stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla w Grupie Emitenta może natomiast skutkować okresowym 

pogorszeniem wyników finansowych Grupy Emitenta. Większość personelu spółek z Grupy Emitenta to osoby zatrudnione 

na stanowiskach operacyjnych. Są to osoby wykonujące zadania, które wymagają specjalistycznej wiedzy, zdolności  

i wykształcenia. W kontekście niewystarczającej podaży pracowników o odpowiednim profilu wykształcenia, Grupa Emitenta 

narażona jest na odejście części pracowników operacyjnych, co może skutkować osłabieniem struktury organizacyjnej, na 

której oparta jest działalność Grupy Emitenta. Wskazane sytuacje mogą skutkować zachwianiem stabilności działania Grupy 

Emitenta i wymóc konieczność podniesienia poziomu wynagrodzeń w celu utrzymania pracowników. W efekcie może to 

wpłynąć na wzrost kosztów działalności Grupy Emitenta. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  

Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier 

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych 

etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych. Istnieje w związku z tym ryzyko, iż opóźnienia na danym etapie 

produkcji mogą dodatkowo przełożyć się na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu 

produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co z kolei może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży danego 

produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Grupę Emitenta oczekiwanych wyników finansowych. Wskazany czynnik ryzyka 

może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę 

rynkową akcji.  

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Grupy Emitenta 

Na wizerunek Grupy Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane  

w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry, oraz na platformach 

dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą 

spowodować utratę zaufania klientów i kontrahentów Grupy Emitenta oraz pogorszenie jej reputacji. Na pogorszenie 

wizerunku Grupy Emitenta mogą oddziaływać także nieprzewidziane błędy w kodzie danej gry, utrudniające lub 

uniemożliwiające korzystanie z niej. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Emitenta. 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi 

Wobec Grupy Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, mające istotny wpływ na działalność 

Grupy Emitenta. Jednak działalność Grupy w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane 

z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Grupa Emitenta zawiera także umowy 

handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie, których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje 

w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą 

w negatywny sposób wpłynąć na renomę Grupy Emitenta, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe. 
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Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Grupa Emitenta może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych  

w momencie ich wymagalności. Ponadto Grupa Emitenta jest narażona na ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez 

kluczowych klientów z zobowiązań umownych wobec Grupy Emitenta, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez 

platformy internetowe, przy użyciu których dystrybuowane są produkty Grupy. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ 

na płynność Grupy Emitenta i powodować konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności.  

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

Grupa Emitenta narażona jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno 

w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne i inne. Mogą one skutkować 

zmniejszeniem efektywności działalności Grupy Emitenta albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Grupa Emitenta 

jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty 

kar umownych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy z klientem. Wskazane okoliczności mogą mieć 

znaczący, negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupa Emitenta.  

Ryzyko czynnika ludzkiego 

W działalność produkcyjną Grupy Emitenta zaangażowani są współpracownicy i pracownicy w oparciu o umowę o pracę  

i inne podstawy prawne. Czynności dokonywane przez współpracowników i pracowników w ramach pracy mogą prowadzić 

do powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków przez współpracowników i pracowników. 

Takie działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia 

 w procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej kolejności do pogorszenia wyników 

finansowych Grupy Emitenta.  

Ryzyko wypadków przy pracy 

Działalność, w którą zaangażowani są pracownicy lub osoby współpracujące z Grupą Emitenta powoduje również obarczenie 

działalności Grupy Emitenta ryzykiem zajścia wypadków przy pracy. Zdarzenie takie może skutkować opóźnieniami  

w procesie projektowania gier i związanym z tym niewykonaniem umów w określonym terminie. Innym skutkiem wypadków 

przy pracy mogą być roszczenia odszkodowawcze wobec Grupy Emitenta. Sytuacje takie mogą mieć negatywny wpływ na 

wynik finansowy Grupy Emitenta, a także na jego renomę.  

Ryzyko przestoju w działalności i awarii systemu informatycznego 

Grupa Emitenta w swojej działalności wykorzystuje zaawansowane systemy informatyczne oparte na nowoczesnych 

technologiach, pozwalające na tworzenie gier najwyższej jakości. Dodatkowo, w swojej działalności Grupa Emitenta korzysta 

z infrastruktury należącej do podmiotów trzecich. Powyższy model działalności wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii nie 

tylko po stronie Grupy Emitenta, ale także poszczególnych podmiotów pełniących choćby techniczne role w świadczeniu 

usług przez Grupę Emitenta. W przypadku awarii lub utraty elementów infrastruktury informatycznej, a w szczególności 

urządzeń, oprogramowania oraz fragmentów lub całości kodu wytwarzanych oraz istniejących gier, Grupa Emitenta mogłaby 

być narażona na przestój w działalności operacyjnej powodujący brak dostępu do niezbędnych danych, co mogłoby mieć 

negatywny wpływ na proces wytworzenia produktów Grupy Emitenta i jej wyniki finansowe. Częste awarie mogłyby prowadzić 

do spadku zainteresowania produktami oferowanymi przez Grupę Emitenta. Dodatkowo, działalność polegająca na wymianie 

danych w ramach systemu teleinformatycznego może stać się przedmiotem ataku hakerskiego, co zaś może prowadzić do 

utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania produktów Grupy Emitenta. Materializacja powyższego ryzyka 

mogłaby mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta, w szczególności na koszty związane z koniecznością poczynienia 

nakładów na usunięcie skutków ataku. Ponadto, istnieje ryzyko wykradnięcia poufnych danych dotyczących np. aktualnie 

opracowywanej gry. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 

rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  
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Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy Emitenta 

Działalność Grupy Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, 

iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Grupa Emitenta może 

zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części lub całości swojej działalności operacyjnej, aż do czasu usunięcia awarii. 

Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą lub danych graczy (np. 

postępu w grze, zakupów dokonanych w grze). Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu 

może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych 

kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Emitenta. Wskazany czynnik ryzyka może mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

Funkcjonalność niektórych produktów Grupy Emitenta może wykazywać pewne podobieństwo w stosunku do produktów 

podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw 

własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia 

postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier podobnych do produktów 

Grupy Emitenta. Ryzyko wykorzystywania idei Grupy Emitenta przez podmioty konkurencyjne związane będzie głównie  

z jego działalnością na rynkach globalnych.  

Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej  

o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wytworzenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do gier wytworzonych przez Grupę Emitenta, w konsekwencji 

czego Grupa Emitenta jest podmiotem prawa autorskiego do tych gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać mu więc 

będą środki prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż 

analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom gier w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty 

Grupy Emitenta. W szczególności, twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych obcych systemach prawa za podmioty 

praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Grupy 

Emitenta, wpływające na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy Emitenta. 

Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Spółki z Grupy Emitenta zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania 

przez organy podatkowe metod określania przez Emitenta warunków rynkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi 

istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych dla Grupy Emitenta konsekwencji podatkowych, co może mieć istotny negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Emitenta. 

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową 

Grupa Emitenta zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć, że w działalności Grupy 

Emitenta ziszczą się ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczającym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystąpią 

zdarzenia nieprzewidziane nieobjęte w żadnym zakresie ochroną ubezpieczeniową. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny 

wpływ na wynik z działalności Grupy Emitenta. 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Grupy Emitenta 

Strategia Grupy Emitenta została opisana w rozdziale Zarys Ogólny Działalności, w punkcie Strategia Grupy Emitenta. 

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Emitenta jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Grupa koncentruje swoją 

działalność na wydawaniu gier własnych oraz gier innych twórców, posiadających wysoki potencjał monetyzacyjny. Poprzez 

wykorzystanie narzędzi Business Intelligence Grupa Emitenta chce zwiększyć efektywność User Acquisition  

a w konsekwencji osiągnąć ponadprzeciętne wyniki Monetyzacji gier. Ponadto Grupa Emitenta stale prowadzi rozwój 

narzędzie optymalizujących proces produkcji gier. 
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Celem Grupy jest także utrzymanie pozycji wiodącego producenta gier typu Driving Simulator na platformy iOS w zakresie 

liczby pobrań oraz generowanych przychodów oraz wykorzystanie współpracy na poziomie wspólnych przedsięwzięć lub 

wspólnych projektów wydawniczych do budowy bazy użytkowników na kluczowych rynkach geograficznych i jednoczesny 

rozwój kompetencji własnych w zakresie wydawania gier na tych rynkach.  

Ze względu na zdarzenia niezależne od Grupy Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Grupa 

Emitenta może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie 

można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, Grupa Emitenta będzie musiała dostosować lub zmienić 

swoje cele i swoją strategię.  

Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane nakłady, np. w związku  

z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami 

ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń 

skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii 

przez Grupę Emitenta i skutkować osiągnięciem mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik ryzyka 

może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę 

rynkową akcji.  

Ryzyko wprowadzenia nowych platform oraz technologii 

Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem szybko rozwijającym się, w związku z czym nie można wykluczyć wprowadzenia 

nowych technologii i platform dla graczy (np. nowych systemów mobilnych), które szybko staną się popularne wśród graczy. 

Istnieje ryzyko, że Grupa Emitenta nie będzie miała możliwości produkowania gier na nowe platformy wystarczająco 

wcześnie, by zapewnić zastąpienie wpływów z gier udostępnianych na dotychczasowych platformach wpływami z produktów 

na nowych platformach. Ponadto, w sytuacji wprowadzenia nowych platform, Grupa Emitenta będzie zmuszona do 

poniesienia dodatkowych kosztów w celu przystosowania produkcji do tych platform. Wskazany czynnik ryzyka może mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową Akcji. 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności Grupa Emitenta zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często  

z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Grupą Emitenta a jego 

kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego. Grupa zawarła także umowy,  

z których spory poddane zostały sądowi państwa obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Grupa Emitenta może być 

zmuszona do prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z wysokimi kosztami.  

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego 

Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością w zakresie popytu konsumentów na produkty rozrywki 

elektronicznej. Na zainteresowanie graczy produktami Grupy Emitenta wpływ mają m.in. czynniki niezależne od Grupy 

Emitenta, jak panujące aktualnie trendy, czy gusta konsumentów. Istotny dla osiągnięcia potencjalnego sukcesu jest również 

poziom jakości produktów znajdujących się już na rynku i stanowiących bezpośrednią konkurencję dla produktów Grupy 

Emitenta (w szczególności gier o zbliżonej tematyce), co determinuje ryzyko stworzenia przez Grupę Emitenta produktu, który 

nie spotka się z wystarczającym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. Do kosztów związanych z produkcją  

i wprowadzeniem na rynek nowej gry należą przede wszystkim wydatki poniesione na produkcję i aktualizację gry oraz 

wydatki na marketing. Rentowność danej gry i związana z tym możliwość pokrycia wydatków poniesionych w ramach procesu 

jej produkcji jest bezpośrednio związana z sukcesem rynkowym danej gry, którego skalę mierzy różnica miedzy przychodami 

a kosztami produkcji i wydatkami na marketing. Przy ocenie opisywanego ryzyka należy wziąć pod uwagę, że prace zespołów 

nad nowymi produktami trwają zazwyczaj, w zależności od wielkości i poziomu skomplikowania projektu, do jednego roku.  

Z uwagi na rozległy horyzont czasowy, Grupa Emitenta na początkowym etapie produkcji nie jest w stanie precyzyjnie 

przewidzieć ani reakcji konsumentów, ani poziomu przychodów ze sprzedaży w momencie wprowadzenia gry na rynek. 

Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa gra Grupy Emitenta, ze względu na czynniki, których Grupa Emitenta nie mogła 

przewidzieć, nie odniesie sukcesu rynkowego. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Grupy Emitenta. 
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Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Grupy Emitenta. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji. 

Ryzyko związane z planowanym rozpoczęciem dystrybucji nowych gier i wynikającą z tego ewentualną utratą 

zainteresowania istniejącymi grami 

Elementem planu rozwoju Grupy Emitenta jest stałe poszerzanie portfolio oferowanych produktów. Wprowadzenie na rynek 

nowych gier w obszarze tematycznym zbliżonym do tytułów w aktualnym portfolio Grupy Emitenta może prowadzić do 

sytuacji, w której konsumenci stracą zainteresowanie istniejącymi już produktami Grupy Emitenta na rzecz produktów nowych 

lub nowych wersji gier obecnie dostępnych, co z kolei wiązałoby się ze spadkiem przychodów Grupy Emitenta ze sprzedaży 

historycznych produktów. Grupa Emitenta jest producentem oraz wydawcą m.in. gier typu „Driving Simulator”. Istnieje ryzyko, 

iż kolejne produkcje z tego obszaru mogą częściowo doprowadzić do zjawiska kanibalizacji przychodów, co będzie wyrażało 

się w spadku popularności starszych tytułów. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  

Ryzyko związane z nielegalnym pozyskiwaniem gier, ich dodatków i funkcjonalności 

Niektórzy gracze decydują się na korzystanie z oferowanych produktów w sposób niezgodny z przepisami prawa własności 

intelektualnej. W wyniku działalności osób trzecich, obecnie tworzone są i mogą również powstawać w przyszłości nielegalne 

programy, które umożliwiają odbiorcom gier dystrybuowanych przez Grupę Emitenta postęp w grze lub uzyskanie odpłatnych 

funkcjonalności w grze bez dokonywania mikropłatności, które, zgodnie z zamierzeniami Grupy Emitenta, warunkują 

osiągnięcie takiego rezultatu. Rozpowszechnienie tego rodzaju programów może skutkować zmniejszeniem popytu 

konsumentów na udostępniane przez Grupa Emitenta odpłatnie w modelu Free-To-Play wirtualne elementy gry. Ponadto, 

takie podmioty mogą oferować graczom nabycie w sposób nieautoryzowany takich samych bądź podobnych wirtualnych 

elementów. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, 

wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji.  

Ryzyko roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej 

W ramach prowadzonej działalności Grupa Emitenta wykorzystuje zarówno oprogramowanie stworzone przez pracowników 

i współpracowników, jak i oprogramowanie osób trzecich, jak również zleca usługi programistyczne w zakresie tworzenia lub 

rozwoju oprogramowania.  

W związku z powyższym, nie jest możliwe całkowite wykluczenie sytuacji, w których w toku działalności Grupy Emitenta 

dojdzie do naruszenia praw autorskich. Naruszenie może nastąpić wskutek wykorzystania w ramach oferowanych usług 

całych programów lub ich części, do których prawa przysługują podmiotom trzecim. Powyższa okoliczność może wystąpić 

zarówno wskutek pierwotnego nieuprawnionego wykorzystania (także nieświadomego) przez Grupę Emitenta programów 

komputerowych lub innych utworów podlegających ochronie prawno-autorskiej, jak też wskutek następczego wygaśnięcia 

uprawnienia po stronie Grupy Emitenta (np. wskutek wygaśnięcia lub wypowiedzenia licencji). Powyższe uwagi odnoszą się 

także do chronionych prawnie baz danych, wykorzystywanych w programowaniu.  

Podstawą prawną korzystania z takiego oprogramowania przez Grupę Emitenta są odpowiednie umowy licencyjne lub umowy 

przenoszące autorskie prawa majątkowe. Grupa Emitenta nie może zapewnić, że w każdym przypadku nabycie praw do 

korzystania z oprogramowania nastąpiło skutecznie lub w niezbędnym zakresie, jak również, że osoby trzecie nie będą 

podnosiły przeciwko Grupie Emitenta roszczeń, zarzucając naruszenie ich praw własności intelektualnej, bądź że ochrona 

praw do korzystania z takiego oprogramowania będzie przez Grupę Emitenta realizowana skutecznie. Ponadto nie można 

zagwarantować, że w każdym przypadku Grupa Emitenta będzie w stanie dokonać przedłużenia okresu licencji, a tym samym 

dalej korzystać z danego oprogramowania, po zakończeniu pierwotnie przewidzianego okresu trwania licencji. Oprócz tego, 

w ramach prac wewnętrznych Grupy Emitenta nad rozwiązaniami informatycznymi prowadzonymi z udziałem osób 

współpracujących z Grupę Emitenta na podstawie umów cywilnoprawnych, nie można wykluczyć sytuacji, w której mogą 

powstać wątpliwości, czy Grupa Emitenta skutecznie nabyła we właściwym zakresie autorskie prawa majątkowe do rozwiązań 

informatycznych stworzonych przez takie osoby. Grupa Emitenta może więc być narażona na ryzyko zgłaszania przez osoby 

trzecie roszczeń dotyczących wykorzystywanego przez Grupę Emitenta oprogramowania, co w przypadku uznania roszczeń 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 
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Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej Grupy Emitenta 

Do grupy praw własności intelektualnej Grupy Emitenta należą m.in. autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, a także 

prawa do domen internetowych. Istnieje ryzyko nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie elementów własności 

intelektualnej Grupy Emitenta, np.: znaków towarowych lub projektowania przez podmioty konkurencyjne własnych usług  

i produktów podobnych lub naśladujących produkty Grupy Emitenta w sposób mylący dla odbiorców. Istnieje ryzyko, że 

aktywność takich podmiotów zostanie odebrana jako aktywność Grupy Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na odbiór 

działalności Grupy Emitenta wśród użytkowników. 

Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organów Emitenta 

Akcjonariuszami mniejszościowym Spółki są pozostający w związku małżeńskim Pani Karolina Szablewska-Olejarz i Pan 

Marcin Olejarz, którzy na Datę Prospektu łącznie posiadają odpowiednio po ok. 16,67% udziału w kapitale zakładowym  

i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Marcin Olejarz pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 

natomiast Pani Karolina Szablewska-Olejarz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednoczesne istnienie 

stosunków rodzinnych pomiędzy Panem Marcinem Olejarzem i Panią Karoliną Szablewską-Olejarz oraz sprawowanie przez 

nich funkcji w różnych organach Spółki (pełniących w spółce inne role) może prowadzić do występowania sytuacji, w których 

dojdzie do zaistnienia konfliktu interesów. Zgodnie ze statutem Emitenta, Członek Zarządu informuje Zarząd, oraz 

odpowiednio członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną 

funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą 

w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

Ryzyko związane z brakiem porównywalności wyników z podstawowej działalności operacyjnej w poszczególnych 

latach 

Model biznesowy Grupy Emitenta bazuje w głównej mierze na uzyskiwaniu wpływów z tytułu mikropłatności i reklam 

emitowanych w grach wydawanych przez spółki Grupy. W toku bieżącej działalności Grupy mogą wystąpić jednorazowe, 

istotne wartościowo transakcje, odbiegające od podstawowego modelu biznesowego. Przykładem takiej transakcji może być 

sprzedaż praw do gry Dancing Line i Dancing Ball do Cheetah Mobile, opisana w punkcie 6.2 części III Prospektu. Wskazany 

czynniki ryzyka może skutkować brakiem porównywalności wyników z podstawowej działalności operacyjnej Grupy Emitenta 

w poszczególnych latach. 

1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 348 § 4 KSH zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 

dywidendy. Maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy jest równa zyskowi za 

ostatni rok obrotowy wraz z niepodzielonymi zyskami z lat ubiegłych oraz kwotami przeniesionymi z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowych i rezerwowych, pomniejszonemu o niepokryte straty, akcje własne oraz inne kwoty, które powinny 

zostać przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy.  

Zgodnie z wymienionymi powyżej składnikami kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału, kluczową rolę odgrywają 

zyski Grupy Emitenta. Pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich możliwych działań, Grupa Emitenta może 

nie osiągnąć wyniku finansowego pozwalającego na wypłacenie dywidendy bądź wypłacenie jej w wysokości oczekiwanej 

przez Inwestorów. 

Ponadto uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Przy strukturze akcjonariatu 

po przeprowadzeniu Oferty i wprowadzeniu Emitenta na GPW, nie można wykluczyć, że interesy akcjonariuszy 

mniejszościowych będą odmienne od interesów głównych akcjonariuszy. W takiej sytuacji – z uwagi na rozkład głosów  

– może dojść do przegłosowania uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, odpowiadającej oczekiwaniom kluczowych 

akcjonariuszy. 
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Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 do dnia zamknięcia Oferty Publicznej nie zostanie złożony i prawidłowo opłacony zapis na przynajmniej 1 Akcję 

Oferowaną z zastrzeżeniem skorzystania przez Zarząd Emitenta z upoważnienia zawartego w art. 432 § 4 Kodeksu 

spółek handlowych do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony; 

 Zarząd Emitenta w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu i nie później niż w ciągu 

jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii C nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały, o której mowa w punkcie 4.6. 

części IV Prospektu; 

 uprawomocni się zarządzenie przewodniczącego sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o zwrocie 

wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C, 

a ponowny wniosek nie zostanie złożony w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej; lub  

 uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o oddaleniu wniosku o wpis do 

rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C. 

Oferta w zakresie Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 Akcjonariusze Sprzedający odstąpią od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych; lub 

 Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu ze Spółką, podejmą decyzję o odwołaniu Oferty, w sytuacji gdy 

Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji 

Sprzedawanych, co zapewnia spełnienie warunku rozproszenia na rynku podstawowym GPW. 

Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony do określenia ostatecznej liczby Nowych Akcji 

wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki 

ma być podwyższony. Zarząd może skorzystać z powyższego upoważnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane i określić ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. Nie można wykluczyć ryzyka, 

że w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz 

subskrybowania przez Inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż określona przez Zarząd, sąd rejestrowy 

może uznać, że emisja Akcji Oferowanych nie doszła do skutku i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, w tym w przypadku odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez 

sąd rejestrowy, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym inwestorom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia  

o niedojściu Oferty do skutku. 

Wystąpienie jednego z powyższych przypadków może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas  

i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty na Akcje Oferowane zostaną zwrócone bez 

żadnych odsetek i odszkodowań. 

Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu mogą odwołać Ofertę 

w całości, bez podawania przyczyn. Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub 

jednego z nich) lub odstąpienie od Oferty przez Emitenta. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty przez 

Akcjonariuszy Sprzedających (lub jednego z nich) w przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta. Możliwe jest 

kontynuowanie Oferty przez Emitenta po odstąpieniu od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub jednego z nich). 

W przypadku, gdy od Oferty odstąpią Akcjonariusze Sprzedający (lub jeden z nich) informacja o odstąpieniu od Oferty Akcji 

Sprzedawanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W przypadku, gdy od Oferty odstąpi Emitent wraz z Akcjonariuszami Sprzedającymi, informacja o tym zostanie podana do 

publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej. Odstąpienie przez Emitenta oraz Akcjonariuszy 

Sprzedających od przeprowadzenia Oferty będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji 

Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW. 
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W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej 

wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w trybie art. 47 ust. 1 Ustawy  

o Ofercie Publicznej.  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu, mogą podjąć decyzję 

o zawieszeniu Oferty w całości, bez podawania przyczyn. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie 

podana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Decyzja  

w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą 

zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu, mogą podjąć decyzję  

o zawieszeniu oferty Akcji Oferowanych jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności 

zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko 

inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie 

aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości w ten 

sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez 

jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Odstąpienie przez Emitenta oraz Akcjonariuszy Sprzedających od przeprowadzenia Oferty będzie równoznaczne  

z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

podstawowym) GPW. 

W związku z możliwością zawieszenia lub odwołania Oferty, potencjalni inwestorzy ponoszą ryzyko inwestycyjne, związane 

z każdą decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych. 

Ryzyko odstąpienia od przeprowadzania Oferty 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty 

jedynie z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-

politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, 

Ofertę lub na działalność Grupy Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie); (ii) nagłe  

i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność Grupy Emitenta lub mogące skutkować poniesieniem przez Grupę Emitenta istotnej szkody 

lub istotnym zakłóceniem jego działalności; (iii) istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub 

wyników operacyjnych Grupy Emitenta; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW 

lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) gdy wynik 

procesu budowy księgi popytu lub zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Grupy Emitenta, tj. nie będzie gwarantował 

pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku 

wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; (vi) nagłe 

i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta; lub (vii) 

wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Oferującym o oferowanie Akcji Oferowanych.  

Odstąpienie przez Emitenta oraz Akcjonariuszy Sprzedających od przeprowadzenia Oferty będzie równoznaczne  

z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

podstawowym) GPW. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty i rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych  

i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej stosowna 

informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w sposób, w jaki został 

udostępniony Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.boombit.com) oraz na stronie internetowej Oferującego 

(www.vestor.pl). 
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Ryzyko powództwa o uchylenie Uchwały Emisyjnej oraz uchwały o zmianie Statutu  

KSH przewiduje dwa sposoby wzruszania uchwał walnego zgromadzenia. Są to: 

 powództwo o uchylenie uchwały (art. 422 KSH); oraz 

 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 425 KSH). 

Przesłankami wniesienia pierwszego z nich jest podjęcie uchwały sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej 

w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. W przypadku drugiego z powództw musi wystąpić 

sprzeczność uchwały z prawem. 

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia obu powództw są: 

 zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów; 

 akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu; 

 akcjonariusze bezzasadnie niedopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu; 

 akcjonariusze, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego 

zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Na Datę Prospektu Emitent nie powziął żadnych informacji na temat wytoczenia powództwa o uchylenie bądź stwierdzenie 

nieważności Uchwały Emisyjnej lub uchwały o zmianie Statutu. Nie można jednak wykluczyć, że z uwagi na okres 

przewidziany przez KSH do wytoczenia wyżej wymienionych powództw, tj.: 

 w przypadku powództwa o uchylenie uchwały – miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak 

niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej miesiąc od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały; 

 w przypadku powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały – sześć miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, 

nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej trzydzieści dni 

od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały; 

powództwa takie zostaną jeszcze wniesione przez uprawnione podmioty, pomimo dochowania należytej staranności  

w zakresie zapewnienia zgodności podjętych uchwał ze Statutem, prawem i dobrymi obyczajami. 

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia 

akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

Zgodnie z Regulaminem GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 

sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie 

Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie 

równoważności dokumentu nie jest wymagane; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące warunki:  

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny 

nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co 

najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co 

najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW alternatywnym systemie obrotu  

– co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000,00 EUR; 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 

PLN albo równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej. 
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Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one  

w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. 

Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW, rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 

Zarząd GPW bierze pod uwagę: 

 sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak 

również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta; 

 perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem 

źródeł ich finansowania; 

 doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta; 

 warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w § 35 Regulaminu 

GPW; 

 bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

Zgodnie z § 23 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 

giełdowego, jednocześnie będąc zobowiązanym do uzasadnienia decyzji. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych 

instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia 

uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od 

daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do papierów wartościowych 

emitenta, inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem ich płynności. 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań, w przypadku wprowadzania akcji na rynek podstawowy, 

musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, w celu zapewnienia płynności obrotu. W tym 

celu musi być spełniony warunek, że w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 

5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie 

do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co 

najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. W związku z tym, przy założeniu, że 

żaden z inwestorów uczestniczących w Ofercie nie nabędzie akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 5% głosów  

w Spółce, aby spełnione zostały warunki dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, suma liczby objętych w ramach 

Oferty Nowych Akcji i sprzedanych w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych będzie musiała stanowić co najmniej 25% liczby 

dopuszczanych do obrotu Akcji Dopuszczanych (aby spełniony był warunek wskazany w punkcie (i)) lub co najmniej tyle akcji, 

aby iloczyn sumy liczby objętych w ramach Oferty Nowych Akcji i sprzedanych w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych oraz ich 

ostatecznej ceny wynosił co najmniej równowartość 17.000.000,00 EUR (aby był spełniony warunek wskazany w punkcie (ii)). 

Przy założeniu, że żaden z inwestorów uczestniczących w Ofercie nie nabędzie akcji uprawniających do wykonywania co 

najmniej 5% głosów w Spółce, aby spełnione zostały warunki dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym, suma liczby 

objętych w ramach Oferty Nowych Akcji i sprzedanych w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych będzie musiała stanowić co 

najmniej 15% liczby dopuszczanych do obrotu Akcji Dopuszczanych oraz co najmniej tyle akcji, aby iloczyn sumy liczby 

objętych w ramach Oferty Nowych Akcji i sprzedanych w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych oraz ich ostatecznej ceny 

wynosił co najmniej równowartość 4.000.000,00 PLN albo równowartości 1.000.000,00 EUR.Emitent zamierza złożyć 

wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany GPW (rynek podstawowy) Akcji Dopuszczanych i Praw do 

Akcji. W ocenie Zarządu Emitenta, w odniesieniu do Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji Emitenta wszystkie wskazane 

wyżej warunki zostaną dochowane. W przypadku, gdyby Emitent w ocenie Zarządu GPW nie spełnił powyższych warunków, 

Zarząd GPW odmówi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych Emitenta do obrotu giełdowego. 

Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego, jeżeli  

w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji. 

Ryzyko związane z obecną strukturą akcjonariatu i kontrolą nad Emitentem 

Na Datę Prospektu po 33% akcji Spółki posiadają We Are One Ltd oraz ATM Grupa S.A. Pozostałe akcje należą do Pani 

Karoliny Szablewskiej-Olejarz oraz Pana Marcina Olejarz, którzy są małżeństwem i posiadają po ok. 16,67% akcji Spółki. 
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Oznacza to, że Znaczni Akcjonariusze Emitenta posiadają łącznie 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Bezpośrednio po zakończeniu Oferty, przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną nabyte w trakcie Oferty, Znaczni 

Akcjonariusze będą posiadać łącznie ok. 86,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W konsekwencji żaden  

z Akcjonariuszy Sprzedających nie będzie w posiadaniu liczby głosów stanowiących większość na Walnym Zgromadzeniu, 

ale każdy z nich będzie istotnym akcjonariuszem. W takiej sytuacji wpływ Znacznych Akcjonariuszy na działalność Emitenta 

będzie znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z treścią art. 415 i 416 KSH, co rodzi 

ryzyko, że akcjonariusze mniejszościowi mogą nie być w stanie wpływać na sposób zarządzania oraz funkcjonowania 

Emitenta. W związku z powyższym, dokonując zakupu akcji Emitenta, potencjalni Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę 

możliwy ograniczony wpływ na decyzje dotyczące działalności Emitenta. 

Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Dopuszczanych lub Praw do 

Akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. Jeżeli Emitent nie wykona 

albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub zakazy nałożone lub przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy  

o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia 809/2004, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym; albo 

 nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN; albo 

 zastosować obie powyższe sankcje łącznie.  

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek 

regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym 

rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich 

zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku 

regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu 

GPW warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy 

obowiązujące na giełdzie, (iii) na wniosek emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia 

przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na 

to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że 

wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym 

podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji 

giełdowych na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez 

obowiązujące przepisy prawa, (ix) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu 

giełdowego przysługuje także KNF, w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez 

emitenta szeregu obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku KNF 

może także nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN albo zastosować obie powyższe sankcje łącznie. 

Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do Akcji na GPW 

Zarząd GPW może, na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, zawiesić obrót Akcjami Dopuszczanymi lub Prawami do 

Akcji emitenta na okres do trzech miesięcy: 

 na wniosek emitenta;  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 
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Zgodnie z § 30 ust. 1a Regulaminu GPW Zarząd GPW zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin, 

do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli 

w ocenie Zarządu GPW zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których 

mowa w § 30 ust. 1 pkt. 2 lub 3 Regulaminu GPW. Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF 

zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami Dopuszczanymi i Prawami 

do Akcji 

Kurs notowań Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji Emitenta może podlegać znacznym wahaniom, w związku z wystąpieniem 

zdarzeń i czynników, na które Grupa Emitenta może nie mieć wpływu. Do takich zdarzeń i czynników należy zaliczyć m.in. 

zmiany wyników finansowych Emitenta, zmiany w szacunkach zyskowności opracowanych przez analityków, zmiany 

perspektyw różnych sektorów gospodarki, zmiany przepisów prawnych wpływające na działalność Grupy Emitenta oraz 

ogólną sytuację gospodarki.  

Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także może negatywnie wpływać 

na cenę rynkową Akcji Dopuszczanych lub Praw do Akcji Spółki. Aby zoptymalizować stopę zwrotu, inwestorzy mogą być 

zmuszeni inwestować długoterminowo, ponieważ instrumenty te mogą być nieodpowiednią inwestycją krótkoterminową.  

Dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji Spółki do obrotu na GPW nie powinno być interpretowane jako 

zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, 

może to negatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji Dopuszczanych lub Praw do Akcji. Nawet jeśli osiągnięty zostanie 

odpowiedni poziom obrotów Akcjami Dopuszczanymi lub Prawami do Akcji, to przyszła cena rynkowa Akcji Dopuszczanych 

lub Praw do Akcji może być niższa od bieżącej. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje Dopuszczane lub 

Prawa do Akcji Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące warunki:  

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny 

nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co 

najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co 

najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW alternatywnym systemie obrotu  

– co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000,00 EUR; 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduję się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 

PLN albo równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej. 

W ocenie Zarządu Emitenta, wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. W przypadku, gdyby Emitent w ocenie 

Zarządu GPW nie spełnił powyższych warunków, Zarząd GPW odmówi dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego. 

Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa skutkujące 

możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania dopuszczenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do 

obrotu na rynku regulowanym przez KNF 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje 

nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może  

w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% 

całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 

przekracza ona 4.145.600,00 PLN. 

Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia obowiązków, o których 

mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie 

pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy  
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o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie 

Publicznej stosuje się odpowiednio.  

W myśl art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, lub  

z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

RP przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie nastąpić KNF, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu lub nakazać 

wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, 

na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania 

się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; lub 

 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją 

lub sprzedażą lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 

KNF może wielokrotnie zastosować środki w postaci zakazu oraz publikacji, o których mowa powyżej. 

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może stosować środki, o których mowa  

w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF 

lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, że: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć 

istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania 

bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 

uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

W przypadku powiadomienia KNF przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla którego RP jest państwem 

macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza 

w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie 

prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, KNF może: 

 wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa; lub 

 zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych przepisami prawa 

i regulaminem GPW 

W przypadku, gdy Spółka nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w Ustawie  

o Ofercie Publicznej w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 4-6, art. 38a ust. 2-4, art. 38b 

ust. 7-9, art. 39 ust. 1-2a, art. 40, art. 41 ust. 1, ust. 3, ust. 8 zdanie drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 

1, 3 i 5, art. 48, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c w zakresie dotyczącym 

informacji bieżących, art. 58 ust. 1, art. 59 w zakresie informacji dotyczącym informacji bieżących, art. 62 ust. 6 i 8 i art. 70, 
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nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 7 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania 

w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, z art. 38a 

ust. 5 w związku z art. 47 ust. 3, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, z art. 38b ust. 10 w związku z art. 47 

ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 i art. 52, z art. 39 

ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50,  

z art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym 

informacji przez odesłanie i art. 50, lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 

i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej 

niezgodnie z art. 47 ust. 2, wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38a ust. 5  

w związku z art. 51 ust. 1, art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 1, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie 

przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, wbrew obowiązkowi wynikającemu 

z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 

5, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie 

aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, 

na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie. 

Jeżeli Spółka nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej art.  

56-56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji okresowych, art. 63, KNF może: (i) wydać decyzję  

o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 

5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000,00 PLN, albo (iii) zastosować obie 

sankcje łącznie. 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Spółkę w wyniku naruszenia 

obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiast kary, o której mowa w art. 96 ust. 1e 

Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub 

unikniętej straty. 

W przypadku gdy spółka jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity 

roczny przychód, o którym mowa w art. 96 ust. 1e, 1i oraz 1j Ustawy o Ofercie Publicznej, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu grupy ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy. 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 96 ust. 1-1e oraz ust. 1i–1l Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF 

bierze w szczególności pod uwagę: 

 wagę naruszenia oraz czas jego trwania;  

 przyczyny naruszenia;  

 sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;  

 skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego 

imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić;  

 straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;  

 gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z KNF podczas wyjaśniania okoliczności tego 

naruszenia;  

 uprzednie naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara. 

Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia  

w Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

– decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 

10.364.000,00 PLN lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000,00 PLN, albo zastosować obie 

sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta  
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w wyniku naruszenia tych obowiązków, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści 

lub unikniętej straty. 

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1 lub 1e Ustawy o Ofercie 

Publicznej, KNF może dodatkowo zobowiązać Emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch 

dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji  

w zakresie i terminie określonych w decyzji. 

Zgodnie z art. 96 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w: 

 art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka 

zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy  

o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN; 

 art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka 

zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy  

o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN; 

 art. 96 ust. 1i, 1j lub 1m Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję 

członka zarządu spółki publicznej, uczestnika rynku uprawnień do emisji, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 

zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 zł, przy czym 

przy wymierzaniu tej kary stosuje się art. 96 ust. 1h Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w: 

 art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka 

rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 

zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 50.000,00 PLN; 

 art. 96 ust. 1e, 1i, 1j lub 1m Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła 

funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej, zewnętrznie 

zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 

100.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany 

wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo 

powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego, jeżeli: (i) ich 

zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku 

regulowanym przez właściwy organ nadzoru.  

Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu giełdowego: 

 jeśli papiery te przestały spełniać dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, inne niż warunek wskazany  

w ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW; 

 jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW; 

 na wniosek emitenta; 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze 

względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo  
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w przypadku umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza 

lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; 

 jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; 

 jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na papierze wartościowym 

emitenta; 

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje 

nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia 596/2014, KNF może w drodze decyzji: nałożyć 

karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN. 

Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia obowiązków, o których 

mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie 

pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy  

o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie 

Publicznej stosuje się odpowiednio. W myśl art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy 

jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa  

w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy  

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści 

lub unikniętej straty. 

W zaistniałych przypadkach inwestor może mieć ograniczoną możliwość obrotu Akcjami Dopuszczanymi lub Prawami do 

Akcji Emitenta. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji 

Dopuszczanych lub Praw do Akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. 

Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 

prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium RP 

przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 

zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, 

z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych; lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; lub 

 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 

publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

Środki przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej mogą być zastosowane wielokrotnie. 

Podobne uprawnienia przysługują KNF w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa 

w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium RP przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, 

że takie naruszenie może nastąpić. W takiej sytuacji, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 

 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się  

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 
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Środki przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej mogą być zastosowane wielokrotnie. 

Wskazane powyżej środki – odnoszące się zarówno do przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, jak i naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 

obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP – mogą zostać zastosowane przez KNF także w następujących 

okolicznościach, kiedy: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 

dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć 

istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania 

bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 

uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

W art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej podkreśla się, że w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej, w treści wszystkich 

materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 

 że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 

 że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny; 

 miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. 

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie 

emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym 

jest wymagane przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia 809/2004, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie 

został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta 

i oceny papierów wartościowych. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej przywołanych zasad KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni 

roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości; lub 

 zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości 

w terminie wskazanym przez KNF zgodnie z punktem powyżej, lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych 

narusza przepisy ustawy; lub 

 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, 

wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków KNF może również nałożyć na emitenta karę pieniężną do 

wysokości 5.000.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego, kto: 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy 

o Ofercie Publicznej; 

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji 

w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 

Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy 

o Ofercie Publicznej; 

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie, nie wprowadza 

niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści; 



Czynniki Ryzyka Część II 

 

48 
 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej; 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i art. 74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż 

określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy  

o Ofercie Publicznej; 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73 i art. 74, art. 79 lub art. 91 ust. 6 

Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia dokumentów rewidentowi 

do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień; 

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej; 

KNF może, w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe 

ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia wymienionych powyżej obowiązków, zamiast 

kary pieniężnej do wysokości 10.000.000,00 PLN, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych 

w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną (i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1.000.000,00 PLN, (ii) 

w przypadku innych podmiotów – do wysokości 5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego 

rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

5.000.000,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku 

naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia,  

o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 

określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć 

karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. W przypadku gdy podmiot jest 

jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa 

w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu 

emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie zawiadomienia,  

o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 

określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć na: 

 towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego; 

 zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; 

 zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną 

spółką inwestycyjną, 

 karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa 

w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa  

w 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć 

karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio na spółkę zarządzającą albo 

na zarządzającego z UE. 

W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w art. 97 ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

przepisy art. 96 ust. 10a-10c Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio. 
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Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF bierze  

w szczególności pod uwagę: 

 wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

 przyczyny naruszenia; 

 sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

 skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego 

imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić; 

 straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 

 gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z KNF podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia;  

 uprzednie naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego 

ustawą: (i) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości albo (ii) zatwierdzenia 

memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub 

osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo (iii) dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 38a Ustawy 

o Ofercie Publicznej, lub bez jego złożenia do KNF lub udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których 

skierowana jest oferta publiczna, podlega grzywnie do 10.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo 

obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób lub nieoznaczonemu 

adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacje w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub 

objęcia papierów wartościowych albo zachęca, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia lub objęcia tych papierów 

wartościowych, które nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Kto dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, podlega grzywnie do 10.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, 

albo obu tym karom łącznie. W przypadku mniejszej wagi czynu określonego w art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

sprawca czynu podlega grzywnie do 2.500.000,00 PLN. 

Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w transzy dla Inwestorów Indywidualnych 

Jeżeli łączna liczba akcji, na które Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy, 

dojdzie do redukcji zapisów, co oznacza, że Inwestorzy Indywidualni otrzymają mniej Akcji Oferowanych niż wskazali  

w złożonych zapisach. Środki wpłacone na akcje ponad te przyznane Inwestorowi Indywidualnemu zostaną mu zwrócone 

bez odsetek i odszkodowań. Inwestor powinien mieć na uwadze, że od momentu dokonania zapisu i jego opłacenia do czasu 

zwrotu środków, nie będzie mógł nimi dysponować. Ponadto, wysoki poziom redukcji oznacza, że nawet jeżeli akcje przyniosą 

zysk na debiucie, to będzie on prawdopodobnie mniejszy niż zakładany przez Inwestora Indywidualnego w momencie 

składania zapisu. 

Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej 

Spółki publiczne notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zobligowane są do 

wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym do przekazywania KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do 

publicznej wiadomości informacji dotyczących Prospektu, informacji bieżących i informacji okresowych, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej i wydanych na jej podstawie rozporządzeń 

wykonawczych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez spółkę publiczną 

KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć – biorąc pod 

uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana – karę pieniężną do wysokości 

1.000.000,00 PLN albo zastosować obie sankcje łącznie (art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 

98 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, emitent oraz podmiot, który brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa  

w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest jednocześnie obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez 

udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji chyba, że ani on, ani osoby, 

za które odpowiada, nie ponoszą winy. 
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Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania  

i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania  

i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, decyzje w sprawie wniosków emitentów  

o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących 

podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne 

umowne zakazy sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. W związku z powyższym należy liczyć się  

z możliwością dopuszczenia dotychczasowych akcji do notowań, nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji. 

Dla jednoczesnego notowania akcji już istniejących oraz praw do akcji konieczne jest spełnienie kryteriów dopuszczenia  

w zakresie rozproszenia, wynikających z § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 oraz § 14 Regulaminu GPW, osobno przez zarejestrowane 

akcje i osobno przez prawa do akcji. 

Ryzyko związane z nabyciem na rynku wtórnym Praw do Akcji 

Osoby nabywające Prawa do Akcji na rynku wtórnym powinny liczyć się z ryzykiem niedojścia do skutku emisji Akcji 

Dopuszczanych i w związku z tym niedokonania zamiany Praw do Akcji na Akcje Serii C. W przypadku niepowodzenia emisji 

Nowych Akcji, osoba, która nabyła Prawa do Akcji otrzyma zwrot kwoty bez uwzględnienia ceny rynkowej nabytych Praw do 

Akcji, tj. kwoty odpowiadającej jedynie iloczynowi liczby Praw do Akcji i ceny emisyjnej. Istnieje zatem ryzyko, że cena 

rynkowa, za którą inwestor nabędzie Prawa do Akcji, będzie wyższa od ceny emisyjnej, a w przypadku niedojścia emisji do 

skutku inwestor nie otrzyma zwrotu różnicy pomiędzy ceną, jaką zapłacił za Prawa do Akcji na rynku wtórnym a ceną 

emisyjną. Zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą 

zapisane PDA w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia 

akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

Ponadto istnieje ryzyko braku możliwości notowania akcji serii B równocześnie z PDA na rynku podstawowym w przypadku, 

gdy poziom rozproszenia akcji serii będzie zbyt niski, tj. w przypadku, gdy drobni akcjonariusze, z których każdy będzie 

posiadał poniżej 5% akcji serii B, będą posiadać łącznie poniżej 25% akcji serii B. 



Część III Dokument Rejestracyjny 

 

51 
 

III. CZĘŚĆ – Dokument Rejestracyjny 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1 Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym. 

 

Emitent 

 

Nazwa, siedziba i adres Emitenta: 

Nazwa:        BoomBit Spółka Akcyjna  

Nazwa skrócona:      BoomBit S.A. 

Siedziba:       Gdańsk 

Adres:        ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk 

Numery telekomunikacyjne:   tel.: +48 504 210 022 

Adres poczty elektronicznej:   office@boombit.com  

Adres strony internetowej:    www.boombit.com 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

Marcin Olejarz       Prezes Zarządu 

Paweł Tobiasz      Wiceprezes Zarządu 

Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Oświadczamy, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

……………………………. …..………………………….. 

Marcin Olejarz Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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Akcjonariusz Sprzedający – Karolina Szablewska-Olejarz 

 

Podmiot: osoba fizyczna, akcjonariusz BoomBit S.A 

Karolina Szablewska-Olejarz jako akcjonariusz wywierający na Emitenta znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest odpowiedzialna za wszystkie informacje zawarte  

w Prospekcie. 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Oświadczam, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Karolina Szablewska-Olejarz 
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Akcjonariusz Sprzedający – Marcin Olejarz 

 

Podmiot: osoba fizyczna, akcjonariusz BoomBit S.A 

Marcin Olejarz jako akcjonariusz wywierający na Emitenta znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest odpowiedzialna za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Oświadczam, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Marcin Olejarz 
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Akcjonariusz Sprzedający – We Are One Ltd 

 

Informacje o Akcjonariuszu Sprzedającym: 

Nazwa (firma):   We Are One Ltd 

Adres:     4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaka, Cypr 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Akcjonariusza Sprzedającego: 

W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego – We Are One Ltd działa Lazaros Neofytou – Dyrektor. 

 

We Are One Ltd jako akcjonariusz wywierający na Emitenta znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest odpowiedzialna za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Oświadczam, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

………………………………..………………….. 

Lazaros Neofytou 

Dyrektor 
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Akcjonariusz Sprzedający – ATM Grupa S.A. 

 

Informacje o Akcjonariuszu Sprzedającym: 

Nazwa (firma):   ATM Grupa S.A. 

Adres:     ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Akcjonariusza Sprzedającego: 

Andrzej Muszyński  Prezes Zarządu 

Paweł Tobiasz   Członek Zarządu 

Grażyna Gołębiowska  Członek Zarządu 

Przemysław Kmiotek  Członek Zarządu 

 

ATM Grupa S.A. jako akcjonariusz wywierający na Emitenta znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest odpowiedzialna za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Oświadczamy, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

…………………………. …..………………………….. 

Grażyna Gołębiowska Paweł Tobiasz 

Członek Zarządu Członek Zarządu 
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Oferujący, Doradca Finansowy 

 

Nazwa, siedziba i adres Oferującego, Doradcy Finansowego: 

Nazwa:      Vestor Dom Maklerski – Spółka Akcyjna  

Nazwa skrócona:    Vestor DM S.A. 

Siedziba:     Warszawa 

Adres:      Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne: tel.: +48 22 378 91 90 

       fax: +48 22 378 91 91 

Adres poczty elektronicznej: dm@vestor.pl 

Adres strony internetowej:  www.vestor.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego: 

Jakub Bartkiewicz    Prezes Zarządu 

Michał Meller     Wiceprezes Zarządu 

Sebastian Siejko     Członek Zarządu 

Jarosław Palejko    Prokurent 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Oferujący brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: 

 Część I – Podsumowanie: lit. E.3 

 Część IV – Dokument Ofertowy: pkt 5 

 

Działając w imieniu Oferującego, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne  

i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie.  

 

 

 

……………………………. …..………………………….. 

Sebastian Siejko Jarosław Palejko 

Członek Zarządu Prokurent 

  



Część III Dokument Rejestracyjny 

 

57 
 

Doradca Prawny 

 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego: 

Nazwa:      Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy spółka komandytowa  

Nazwa skrócona:    Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. 

Siedziba:     Warszawa 

Adres:      Rondo ONZ 1, XII p., 00-124 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne: tel.: +48 22 455 87 00 

       fax: +48 22 455 87 01 

Adres poczty elektronicznej: warszawa@ssw.solutions 

Adres strony internetowej:   www.ssw.solutions 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Piotr Spaczyński     Komplementariusz 

Wojciech Szczepaniak  Komplementariusz 

 

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004  

Doradca Prawny brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: 

 Część IV – Dokument Ofertowy: pkt 4.8, 4.9, 4.11. 

 

Działając w imieniu Doradcy Prawnego, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne 

i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie.  

 

 

 

 

……………………………. 

Wojciech Szczepaniak 

Komplementariusz 
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2 BIEGLI REWIDENCI 

2.1 Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji 

zawodowych). 

Biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych jest: 

Nazwa (firma):  Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie 

Adres:    Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

Podmiot wpisany jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130.  

W imieniu Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.K. działał Marek Musiał, Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę 

biegłych rewidentów pod numerem 90036.  

2.2 Zmiany biegłych rewidentów w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi biegły rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi, nie został 

zwolniony ani zmieniony. 

3 WYBRANE DANE FINANSOWE 

3.1 Wybrane skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

Przegląd zasobów kapitałowych Grupy Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 

oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018. Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za rok 

zakończony 31 grudnia 2017 oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018, zostały sporządzone zgodnie z MSSF. 

Tabela: Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży usług  20 464 14 059 20 957 7 048 

Zysk brutto ze sprzedaży 13 189 8 891 12 842 4 375 

Koszty ogólnego zarządu  -2 116 -1 372 -2 813 -873 

Zysk z działalności operacyjnej 10 524 7 470 10 561 3 353 

Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych 
przedsięwzięciach 

- - -2 - 

Zysk brutto 10 524 7 470 10 559 3 353 

Zysk netto  8 481 5 945 8 470 2 681 

Zysk/Strata netto na akcję w zł* 0,71 0,50 0,71 0,22 

Dochody całkowite razem 8 481 5 945 9 026 2 681 

*/ Przyjęto liczbę akcji wg stanu w Dacie Prospektu 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Wybrane dane bilansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa razem 43 616 20 891 11 776 

Aktywa trwałe  31 374 9 944 5 659 

Aktywa obrotowe 12 242 10 947 6 117 

Zobowiązania ogółem 10 494 5 483 1 767 

Zobowiązania długoterminowe 2 226 1 629 1 071 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 268 3 854 696 

Kapitał własny ogółem 33 122 15 408 10 009 

Kapitał zakładowy 6 000 4 000 4 000 

Kapitał własny ogółem na akcję w zł* 2,76 1,28 0,83 

Liczba akcji w sztukach w Dacie Prospektu 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

*/ Przyjęto liczbę akcji wg stanu w Dacie Prospektu 

Źródło: Emitent 

APM – Alternatywny Pomiar Wyników 

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności 

finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Grupa Emitenta 

wprowadza APM w ramach podstawowego wskaźnika w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych: 

 EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji). 

W opinii Grupy Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz 

wyceny Grupy również przy wykorzystaniu wskaźnika odnoszącego się do EBITDA. 

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych sprawozdań finansowych Grupy 

Emitenta: 

 EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze 

skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów). 

Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – EBITDA (tys. zł) 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej 

powiększony o wartość amortyzacji) 
15 427 11 308 13 189 5 395 

Źródło: Emitent 

4 CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka zostały opisane w Części II Czynniki ryzyka. 

5 INFORMACJE O EMITENCIE 

5.1 Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma) Emitenta: BoomBit spółka akcyjna 

Nazwa (firma) skrócona Emitenta: BoomBit S.A. 
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5.1.2 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 21 lipca 2010 roku pod numerem 0000361277, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na podstawie postanowienia z dnia 23 lipca 2018 roku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 23 lipca 2018 roku pod numerem 0000740933. Powyższa rejestracja nastąpiła w związku  

z przekształceniem Emitenta jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

5.1.3 Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 

Emitent został zawiązany w dniu 8 lipca 2010 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Aidem Media 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki pod firmą BoomBit spółka akcyjna miało miejsce w dniu 23 lipca 

2018 roku, tj. w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki przekształconej ze spółki Aidem 

Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

5.1.4 Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, 

kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Siedziba  Gdańsk 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie przepisów prawa polskiego, 

w szczególności na podstawie KSH i innych przepisów 

prawa dotyczących spółek prawa handlowego. 

Kraj Polska 

Adres  ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk 

Numer telefonu 504 210 022 

5.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Emitent został zawiązany w dniu 8 lipca 2010 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Aidem Media 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt założycielski spółki objęty aktem notarialnym rep. A nr 2938/2010 

sporządzonym przez notariusza Adama Wasaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Gdańsku). Kapitał zakładowy 

Emitenta wynosił 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 

PLN (sto złotych) każdy. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000361277. 

Zmiany kapitału zakładowego podczas funkcjonowania Emitenta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

następowały na podstawie następujących uchwał Zgromadzenia Wspólników: 

 uchwały z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.195.500,00 PLN (trzy 

miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 31.955 (trzydzieści jeden tysięcy 

dziewięćset pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. Nowe udziały objęła Pani 

Karolina Szablewska-Olejarz, a do Spółki jako aport wniesiono przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC prowadzone 

przez Panią Karolinę Szablewską-Olejarz pod firmą Aidem Media z siedzibą w Gdańsku, w ramach działalności 

gospodarczej; 

 uchwały z dnia 8 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa 

miliony złotych) poprzez utworzenie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto 

złotych) każdy. Nowe udziały objęła spółka ATM Grupa S.A., a w wyniku umowy darowizny zawartej dnia 2 września 
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2010 roku przez Panią Karolinę Szablewską-Olejarz oraz Pana Marcina Olejarz, Pan Marcin Olejarz stał się wspólnikiem 

Spółki, posiadającym 12.005 (dwanaście tysięcy pięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1.200.500 (jeden milion 

dwieście tysięcy pięćset); 

 uchwały z dnia 1 października 2010 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.200.500,00 PLN (jeden 

milion dwieście tysięcy pięćset złotych) poprzez umorzenie 12.005 (dwanaście tysięcy pięć) udziałów o wartości 

nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy, należących do Pana Marcina Olejarz; 

 uchwały z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa 

miliony złotych) poprzez utworzenie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto 

złotych) każdy. Nowe udziały objęła spółka We Are One Ltd, a jako aport wniesiono 3 (trzy) udziały w kapitale 

zakładowym spółki BoomBit Games Ltd. 

Emitent nabywał lub obejmował udziały w jednostkach zależnych lub jednostkach współkontrolowanych, w następującej 

kolejności: 

 W dniu 21 lutego 2014 roku Aidem Media Sp. z o.o. objęła nowoutworzone udziały w spółce Play With Games Ltd, która 

wyspecjalizowała się w wydawaniu gier Driving Simulator na platformy mobilne. Wartość nabycia 33% udziałów  

w kapitale zakładowym Play With Games Ltd. wyniosła 60 funtów brytyjskich i została w całości zapłacona gotówką. 

Wartość udziałów została ustalona przez zarząd Aidem Media Sp. z o.o., bez zaangażowania zewnętrznego podmiotu 

wyceniającego i uzgodniona z pozostałymi udziałowcami Play With Games Ltd. Transakcja ta nie została zawarta  

z podmiotem powiązanym w rozumieniu pkt 19 załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004. 

 W dniu 9 grudnia 2015 r. Aidem Media Sp. z o.o. nabyła udziały w spółce Best Top Fun Games Sp. z o.o. na podstawie 

umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką „Oliwska Grupa Konsultingowa” Sp. z o.o. Celem spółki Best Top Fun 

Games Sp. z o.o. jest wydawanie gier gatunku Casino. Wartość nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Best 

Top Fun Games Sp. z o.o. wyniosła 5.000 zł i została w całości zapłacona gotówką. Wartość udziałów została ustalona 

przez zarząd Aidem Media Sp. z o.o., bez zaangażowania zewnętrznego podmiotu wyceniającego i uzgodniona  

z jedynym udziałowcem Best Top Fun Games Sp. z o.o. Transakcja ta nie została zawarta z podmiotem powiązanym  

w rozumieniu pkt 19 załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004. 

 W dniu 28 lutego 2018 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) poprzez utworzenie 20.000 

(dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy, podwyższono kapitał zakładowy 

Spółki, a nowe udziały Spółki objęła spółka We Are One Ltd i jako aport wniosła 3 (trzy) udziały w kapitale zakładowym 

spółki BoomBit Games Ltd. W ten sposób Spółka nabyła 100% udziałów w spółce BoomBit Games Ltd. będącą 

jednocześnie jedynym udziałowcem spółki BoomBit Inc. Wartość udziałów została ustalona przez zarząd Aidem Media 

Sp. z o.o., przy zaangażowaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego (Antares Corporate Finance, w ramach której 

działa Pan Marcin Lewandowski) i uzgodniona z jedynym udziałowcem BoomBit Games Ltd. Umowa aportowa, na 

podstawie której udziały spółki BoomBit Games Ltd. zostały wniesione jako wkład niepieniężny do spółki Aidem Media Sp. 

z o.o. (poprzednik prawny Emitenta nabył udziały spółki BoomBit Games Ltd.) została zawarta w dniu 28 lutego 2018 roku. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiła w dniu 10 maja 2018 roku. 

Wycena aportu została przygotowana w grudniu 2017 roku przez Antares Corporate Finance Sp. z o.o. na podstawie 

umowy zawartej z Aidem Media sp. z o.o.  

Przedmiotem wyceny było oszacowanie wartości godziwej 100% kapitałów spółek: 

 BoomBit Games Ltd.  

 BoomBit Inc.  

Oszacowanie wartości godziwej Spółek zostało sporządzone metodą porównawczą w oparciu o próbę publiczną w dniu 

22.12.2017 r., przy czym podstawę oszacowania mnożników rynkowych stanowiły ostatnie dostępne dane finansowe 

spółek próby, tj. dane za 11 miesięcy obejmujące okres 01.01.2017 – 30.11.2017 r. oraz ich kapitalizacja oszacowana 

na dzień 20.12.2017 r. Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem kwoty przyjętej jako cena nabycia spółki BoomBit Games 

Ltd, tj. 11.205 tys. PLN, na dzień objęcia przez Emitenta kontroli, w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

Grupy, została rozpoznana wartość firmy w wysokości 13.720 tys. PLN. 
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Raport przygotowano na podstawie dokumentów i informacji przekazanych Antares Corporate Finance Sp. z o.o. przez 

Aidem Media sp. z o.o., a ponadto na podstawie innych dokumentów stanowiących podstawę wyceny (sądowych, 

urzędowych, archiwalnych, itd.). Do najważniejszych dokumentów stanowiących podstawę wyceny należały dane 

finansowe spółek BoomBit Games Ltd. oraz BoomBit Inc. za okres 11 miesięcy 2017 r. 

 W dniu 28 lutego 2018 r. Aidem Media Sp. z o.o. objęła 50% udziałów w spółce Mindsense Games Sp. z o.o. przy jej 

zawiązaniu, wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów,  

tj. 2.500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych). W związku z zawiązaniem Mindsense Games Sp. z o.o i objęciem 

udziałów przez Emitenta nie była sporządzana wycena obejmowanych udziałów. Do zespołu Mindsense Games Sp.  

z o.o. dołączył Jan Chichłowski – Dyrektor Marketingu poprzednio działający w Vivid Games S.A. odpowiedzialny m.in. 

za sukces gier mobilnych z serii Real Boxing. Celem Mindsense Games Sp. z o.o. jest wydawanie tytułów niezależnych 

deweloperów gier video o wysokim potencjale monetyzacyjnym zarówno na platformy mobilne jak i stacjonarne (w tym 

m.in. Steam, platformy dystrybucji cyfrowej na konsole). Transakcja ta nie została zawarta z podmiotem powiązanym  

w rozumieniu pkt 19 załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004. 

Pan Jan Chichłowski dołączył do zespołu Mindsense Games Sp. z o.o., posiada 50% udziałów spółki Mindsense Sp.  

z o.o. i poprzez tą spółkę realizuje wspólne przedsięwzięcie wraz z Emitentem. Wspólpraca z Panem Janem 

Chichłowskim poprzez spółkę Mindsense Games Sp. z o.o. pozwala na ekspozycję Grupy Emitenta na przychody 

generowane przez gry mobilne Free-To-Play tworzone przez zewnętrznych twórców i wydawane przez Mindsense Sp.  

z o.o. Jednocześnie wydawane gry przez Mindsense Games Sp. z o.o. w przypadku odniesienia komercyjnego sukcesu 

na platformach mobilnych będą wydawane na inne platformy, tj. Steam, konsole. 

 W dniu 28 lutego 2018 r. Aidem Media Sp. z o.o. objęła 100% udziałów w spółce Pixelmob Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, 

wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 5.000,00 PLN 

(pięć tysięcy złotych). W związku z zawiązaniem Pixelmob Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie była 

sporządzana wycena obejmowanych udziałów. Do zespołu Pixelmob Sp. z o.o. dołączyła Katherine Nam Chimowitz, 

posiadająca bogate doświadczenie w budowaniu modeli Monetyzacji reklam w grach mobilnych. Katherine Nam 

Chimowitz pracowała także w zespołach optymalizujących przychody z reklam dla platform tj. GameSpot, YouTube, 

RockYou oraz Chartboost. Celem Pixelmob Sp. z o.o. jest wydawanie gier mobilnych o wysokim pontecjale 

monetyzacyjnym.  

Pani Katherine Nam Chimowitz jest zarówno członkiem zespołu PixelMob Sp. z o.o. jak i członkiem zespołu spółek zależnych 

Emitenta, tj. Play With Games Ltd. oraz BoomBit Games Ltd. Pani Katherine Nam Chimowitz jest Prezesem Zarządu 

PixelMob Sp. z o.o. i jednocześnie współpracuje ze spółkami Play With Games Ltd. oraz BoomBit Games Ltd. na podstawie 

umów o współpracę. Pani Katherine Nam Chimowitz wspiera rozwój działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej poprzez 

nawiązywanie relacji z deweloperami dla których Grupa Emitenta może być potencjalnym wydawcą i rozwój planu 

wydawniczego Grupy, a także nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi kontrahentami Grupy Emitenta. 

 W dniu 22 czerwca 2018 r. Aidem Media Sp. z o.o. objęła 50% udziałów w spółce MoonDrip Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, 

wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 20.000,00 PLN 

(dwadzieścia tysięcy złotych). W związku z zawiązaniem MoonDrip Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie była 

sporządzana wycena obejmowanych udziałów. MoonDrip Sp. z o.o. która realizuje wspólne przedsięwzięcie wraz  

z Habby PTE LTD zarządzanym przez byłego szefa działu gier mobilnych jednego z największych globalnych wydawców 

gier – Cheetah Mobile. Wspólne projekty realizowane we współpracy z Habby PTE LTD mają na celu wydawanie gier  

o wysokim potencjale monetyzacyjnym. Transakcja ta nie została zawarta z podmiotem powiązanym w rozumieniu  

pkt 19 załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004. 

Współpraca MoonDrip Sp. z o.o. z Habby PTE LTD pozwala połączyć kompetencje Emitenta w produkcji gier oraz 

bogatego doświadczenia p. Sien Wanga, byłego dyrektora w Cheetah Mobile, popartego znaczącymi sukcesami  

w zakresie wydawania gier typu Casual, w tym na rynkach azjatyckich. P. Sien Wang w Cheetah Mobile odpowiadał 

m.in. za wydanie i marketing gry Piano Tiles 2 (ponad 1 mld pobrań) oraz gry Rolling Sky (ponad 150 mln pobrań). 

 W dniu 22 czerwca 2018 r. Spółka objęła 55% udziałów w spółce Woodge Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, wnosząc do tej 

spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 2.750,00 PLN (dwa tysiące 

siedemset pięćdziesiąt złotych). W związku z zawiązaniem Woodge Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie 
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była sporządzana wycena obejmowanych udziałów. Do zespołu Woodge Sp. z o.o. dołączy doświadczony w branży gier 

video zespół Wastelands Interactive – ok. 30 osób. Po objęciu udziałów przez Spółkę, Woodge Sp. z o.o. wspólnie  

z gdańskim zespołem Spółki realizuje projekty tworzenia gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym. Transakcja ta nie 

została zawarta z podmiotem powiązanym w rozumieniu pkt 19 załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004. 

Współpraca z zespołem Wastelands Interactive pozwala na szybkie zwiększenie liczebności zespołu produkcyjnego 

Grupy Emitenta o zespól doświadczonych programistów, grafików, projektantów celem realizacji strategii wydawania gier 

o wysokim potencjale monetyzacyjnym. Jednocześnie Woodge Sp. z o.o. oprócz produkcji gier na zlecenie Emitenta ma 

zajmować się przepisywaniem na zlecenie istniejących gier na nowe platformy, tzw. „portowanie”. 

 W dniu 26 lipca 2018 r. Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką Spaczyński, 

Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. 100% udziałów w spółce Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.). W związku 

z faktem, że spółka Tern 3 sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) nie prowadziła przed nabyciem przez Spółkę 

działalności, strony umowy sprzedaży uzgodniły cenę nabywanych udziałów na kwotę 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy 

złotych), a dodatkowa wycena nie była sporządzana. Cena została zapłacona przez Emitenta w formie pieniężnej. 

W dniu 28 listopada 2018 roku zostały podpisane następujące umowy: (i) umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem, 

spółką Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) oraz Panem Ivanem Trancikiem; (ii) umowa wspólników 

pomiędzy Emitentem a Panem Ivanem Trancikiem; oraz (iii) umowa w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych 

pomiędzy Emitentem a Panem Ivanem Trancikiem, na podstawie których strony umów uzgodniły planowane zmiany 

właścicielskie, które będą polegać między innymi na przystąpieniu Pana Ivana Trancika do spółki Tern 3 Sp. z o.o. 

(obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) jako wspólnika posiadającego 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki Tern 3 Sp. 

z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów spółki 

Cellense s.r.o. W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tern 3 Sp.  

z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.), w ramach którego została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

spółki oraz przeznaczeniu nowych udziałów do objęcia przez Emitenta oraz Pana Ivana Trancika. W wykonaniu umów 

zawartych w dniu 28 listopada 2018 roku, Pan Ivan Trancik dokonał zbycia na rzecz Emitena 1% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki SuperScale Sp. z o.o. (w ramach zmiany umowy spółki dokonano zmiany firmy z Tern 3 Sp. z o.o. 

na SuperScale Sp. z o.o.). Na Datę Prospektu zmiany wynikające ze zbycia przez Pana Ivana Trancika 1% udziałów 

spółki SuperScale Sp. z o.o. są w trakcie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka 

Cellense s.r.o., której założycielem jest p. Ivan Trancik zajmuje się doradztwem w zakresie Business Intelligence, 

optymalizacji Monetyzacji oraz finansowania lub prowadzenia kampanii User Acquisition. 

Zespół Cellense s.r.o. tworzą eksperci w dziedzinie User Acquisition, Monetyzacji oraz Business Intelligence dla gier 

Free-To-Play z doświadczeniem dla globalnych podmiotów sektora gier mobilnych, takich jak m.in.: Supercell, Rovio, 

Ubisoft, Gameloft, Tilting Point, Flaregames, Fingersoft, Pixel Federation. 

 W dniu 16 października 2018 r. BoomBit S.A. objął 100% udziałów w spółce BoomBooks Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, 

wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 5.000,00 PLN 

(pięć tysięcy złotych). W związku z zawiązaniem BoomBooks Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie była 

sporządzana wycena obejmowanych udziałów. Celem BoomBooks Sp. z o.o. jest wydawanie gier z gatunky 

tematycznego interaktywnych opowieści. 

 W dniu 16 października 2018 r. BoomBit S.A. objął 100% udziałów w spółce BoomHits Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, 

wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 5.000,00 PLN 

(pięć tysięcy złotych). W związku z zawiązaniem BoomHits Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie była 

sporządzana wycena obejmowanych udziałów. Celem BoomHits Sp. z o.o. jest wydawanie gier z gatunku tematycznego 

Hyper Casual. 

W dniu 28 lutego 2018 roku Pani Karolina Szablewska-Olejarz dokonała darowizny 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów 

Emitenta o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy, łącznie 1.000.000 (jeden milion złotych) PLN na rzecz Pana 

Marcina Olejarz, który w wyniku darowizny ponownie stał się udziałowcem Spółki. 

Emitent posiadał 33,3% udziałów w spółce Play With Games Ltd. Pozostałe udziały w spółce Play With Games Ltd. posiadały 

Digital Bark Studios Ltd. oraz Hybrid Touch Games Ltd. W dniu 30 marca 2018 roku spółka Play With Games Ltd. zawarła 
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umowy z Digital Bark Studios Ltd. oraz Hybrid Touch Games Ltd., których przedmiotem był odkup wraz z natychmiastowym 

umorzeniem udziałów. W wyniku umorzenia udziałów Emitent stał się jedynym udziałowcem spółki Play With Games Ltd.  

W dniu 21 maja 2018 roku przyjęty został plan przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną pod firmą BoomBit S.A. W dniu  

9 lipca 2018 roku przyjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników Emitenta w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną 

oraz zawarta została umowa spółki BoomBit S.A. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 lipca 2018 roku. Na podstawie powyższej uchwały zostało utworzone 6.000.000 

(sześć milionów) Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 

0000001 do 1000000 oraz 6.000.000 (sześć milionów) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000. Wraz z przekształceniem dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki  

i jej założyciel, Pani Karolina Szablewska-Olejarz stała się Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, a następnie została 

wybrana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W Uchwale Emisyjnej z dnia 7 sierpnia 2018 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć 

milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy 

złotych) do kwoty nie niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.600.000,00 

PLN (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion 

dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Emitent w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 7 sierpnia 2018 roku  

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii D, emisji imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

statutu Spółki, warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy warrantów serii A. Wszystkie warranty subskrypcyjne 

serii A zostały objęte przez Pana Ivana Trancika. 

W dniu 21 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany 

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sprawie emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 lutego 2019 roku dokonano zmiany uchwały nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sieprnia 2018 roku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki  

z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą 

niż 650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów 

pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.650.000,00 PLN (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez 

emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C  

o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Emitent w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie 

ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem  

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych 

warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany statutu Spółki warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez 

emisję 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt 

groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii B. Program motywacyjny 

utworzony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia BoomBit S.A. z dnia 21 lutego 2019 roku ma na 

celu stworzenie mechanizmu wpływającego na zwiększenie wartości Spółki i Grupy oraz umożliwienie kluczowym dla rozwoju 

Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy. Szczegóły realizacji uprawnień 

w ramach programu motywacyjnego zostały przyjęte w regulaminie programu motywacyjnego. 

Emitent w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 21 lutego 2019 roku  

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru 
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dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

statutu Spółki warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (stu dwadziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii C. Po rejestracji warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A.  

z dnia 21 lutego 2019 roku, wszystkie warranty subskrypcyjne serii C zostaną przeznaczone do objęcia przez Panią Katchee 

Chimowitz. 

Emitent ani jego spółki zależne nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi żadnych nieruchomości rolnych  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

5.2 Inwestycje 

5.2.1 Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi 

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat łącznych nakładów inwestycyjnych Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe, jak 

również wartości niematerialne i prawne w okresie historycznych informacji finansowych pochodzą ze zbadanych przez 

biegłego rewidenta historycznych informacji finansowych. 

Tabela: Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Nakłady inwestycyjne  
1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

Rzeczowe aktywa trwałe (w tym): 288 1 434 112 

budynki i budowle - 1 034 5 

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 288 146 93 

grunty - 198 - 

Nakłady na prace rozwojowe 8 556 7 728 5 155 

Gry: 6 676 5 857 4 149 

Driving 1 526 2 868 2 938 

Music 252 666 794 

Mid-Core 3 050 1 379 0 

Bridge 254 358 12 

Puzzle 595 376 0 

Casino 595 210 405 

Casual 404 0 0 

Narzędzia wspierające i pozostałe: 1 879 1 871 1 005 

Core 369 780 16 

Multiplayer 85 334 411 

Plugin Manager 166 758 579 

Game Design + UA platform 912 0 0 

Pozostałe 348 0 0 

Nakłady Inwestycyjne Razem: 8 844 9 162 5 267 

Źródło: Emitent 

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku łączne nakłady inwestycyjne Grupy Emitenta wyniosły 

5,3 mln zł. W roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 9,2 mln zł i zwiększyły się w stosunku 

do roku poprzedniego o 3,9 mln zł (73%). W 1 połowie 2018 roku Grupa Emitenta poniosła łączne nakłady inwestycyjne  

o wartości 8,8 mln zł. 
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Nakłady na prace rozwojowe związane są z nakładami na tworzenie gier oraz narzędzi wspomagających ich produkcję. 

Przypadają na nie wynagrodzenia członków zespołów projektowych, związane z danym projektem koszty usług obcych, 

zużycie materiałów i energii oraz inne koszty bezpośrednio powiązane z projektem. W momencie zakończenia prac następuje 

przeniesienie wydatków z „prac rozwojowych w budowie” na „prace rozwojowe zakończone”. Od tego momentu Grupa 

Emitenta rozpoczyna ich amortyzację zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. 

Nakłady na prace rozwojowe gier są związane z pracami jakie prowadzą zespoły projektowe, nad tytułami które dopiero 

zostaną wydane, grami znajdującymi się w fazie soft-launch-u a także tytułami, które już zostały wydane, ale dalej są 

rozwijane przez Grupę Emitenta. Wśród prac prowadzonych przez zespoły projektowe należy wymienić: 

 Zmiany w grafice gry, 

 Modyfikacje oraz dodanie nowych trybów rozgrywki w grze, 

 Dodanie nowych funkcjonalności w grze, 

 Implementacja trybu multiplayer, 

 Rozwój modelu monetyzacyjnego, 

Zakres rodzaju prac prowadzonych nad każdą grą jest zbliżony niezależnie od tytułu. Istotną różnicą jest implemetacja trybu 

multiplayer w grze. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku tryb multiplayer wprowadzono w grach Tiny 

Gladiators, Darts Club oraz Tiny Gladiators 2. 

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku nakłady inwestycyjne Grupy Emitenta dotyczyły: 

 wydatków inwestycyjnych związanych z pracami rozwojowymi gier: Dancing Line, Tiny Gladiators, Build a bridge!, 

Dancing Ball, Tiny Gladiators 2, Mighty Heroes, John Doe, Sniper, Tiny Tomb, Bridge oraz gier gatunku Driving Simulator 

(przedstawione w tabeli zbiorczo jako kategoria Driving), 

 wydatków inwestycyjnych związanych z rozwojem narzędzi biznesowych i analitycznych: Core, Plugin manager oraz 

Multiplayer, 

 wydatki na rzeczowe aktywa trwałe w tym: budynki i budowle, grunty oraz maszyny i urządzenia, w tym: 

o Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Zacnej 2 w Gdańsku w skład której wchodzi (i) działka o wartości 198 

tys. zł oraz (ii) budynek o wartości 1.034 tys. zł, 

o Nabycia maszyn i urządzeń o wartości 288 tys. zł 1 połowie 2018 roku, 202 tys. zł w 2017 roku oraz 163 tys. zł  

w 2016 roku, które obejmują (i) komputery stacjonarne, (ii) laptopy, (iii) serwery oraz inny sprzęt informatyczny 

wykorzystywany w bieżącej działalności przez Grupę Emitenta.  

Działalność inwestycyjna we wskazanym zakresie sfinansowana została w całości ze środków własnych. 

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Grupa Emitenta dokonała średnio w ujęciu miesięcznym nakładów na 

prace rozwojowe w kwocie 1,62 mln zł. Wg szacunków Zarządu Grupa Emitenta w styczniu 2019 r. poniosła nakłady na prace 

rozwojowe wynoszące 1,92 mln zł. 

5.2.2 Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Grupy Emitenta wraz ze sposobami ich finansowania 

Grupa Emitenta w 2019 r. koncentruje się na produkcji gier o dużym potencjale monetyzacyjnym które w ocenie Emitenta 

obejmują m.in.: Tri Peaks Solitaire, Cooking Festival, Archery Club, John Doe. Gry te w ocenie Grupy Emitenta mają wysoki 

potencjał monetyzacji w formule Game as a Service. 

Zgodnie z przyjętą przez Grupę Emitenta polityką rachunkowości, w momencie hard launch Spółka uznaje nakłady na 

wskazane produkty za zakończone i przeklasyfikuje je z pozycji nakłady na prace rozwojowe w budowie na nakłady na prace 

rozwojowe – zakończone. Dalsze koszty związane z rozwijaniem wskazanych produkcji (od momentu hard launch) są 

ujmowane w ciężar bieżących okresów.  

Działalność inwestycyjna we wskazanym zakresie finansowana jest w całości ze środków własnych. 

5.2.3 Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy Emitenta w przyszłości, co do których jego organy 

zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania, a także informacje dotyczące przewidywanych źródeł 

środków niezbędnych do realizacji zobowiązań 

Grupa Emitenta nie podejmowała wiążących zobowiązań skutkujących koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych. 
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6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

Grupa Emitenta jest producentem oraz wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) 

oraz Android (Google Play). Gry wydawane są przez Grupę Emitenta w formule Free-To-Play i dostępne są do pobrania  

w większości krajów na świecie. 

Działalność Grupy Emitenta realizowana jest w następujących modelach: 

 wydawanie własnych gier przez Grupę Emitenta; 

 wydawanie własnych gier przez Grupę Emitenta we współpracy z innym wydawcą; 

 wydawanie gier innych twórców przez Grupę Emitenta; 

 sprzedaż praw do gier wyprodukowanych przez Grupę Emitenta. 

 udział w zyskach generowanych w Jednostkach Współkontrolowanych w ramach wspólnych przedsięwzięć. Jednostki 

Współkontrolowane (poza SuperScale Sp. z o.o.) przez Grupę Emitenta wydają gry własne lub innych twórców. 

 udział w zyskach generowanych przez Superscale Sp. z o.o., Jednostki Współkotrolowanej prowadzącej działalność  

w zakresie Meta-Publishingu. 

Gry wydawane przez Grupę Emitenta skupiają wiele różnorodnych obszarów tematycznych i są kierowane do 

zróżnicowanego grona odbiorców. Na Dzień Prospektu Grupa Emitenta współpracuje (umowy o pracę, umowy o dzieło, 

umowy B2B itp.) z zespołem liczącym ponad 200 osób. Zespół ten składa się m.in. z projektantów gier, programistów, 

grafików, testerów, analityków biznesowych, specjalistów ds. marketingu, ekspertów w zakresie Monetyzacji i User 

Acquisition. Działalność operacyjna Grupy Emitenta i Jednostek Współkontrolowanych prowadzona jest w następujących 

lokalizacjach: 

– Gdańsk – siedziba Spółki – jednostki dominującej Grupy Emitenta – W siedzibie Spółki zgromadzony jest zespół 

projektantów, programistów, grafików, testerów oraz analityków biznesowych; 

– Łódź – oddział Woodge Sp. z o.o. skupiający programistów i projektantów gier; 

– Londyn – siedziba BoomBit Games Ltd. oraz jednego z Dyrektorów Zarządzających Grupy Emitenta 

– Las Vegas – siedziba BoomBit Inc. 

– Bratysława – siedziba Cellense s.r.o., jednostki zależnej Superscale Sp. z o.o. 

Od początku działalności (tj. od 2010 roku) Grupa Emitenta wydała ponad 800 gier, które zostały pobrane ponad 550 mln 

razy. Najistotniejszym pod względem liczby pobrań oraz generowanych przychodów gatunkiem tematycznym gier 

wydawanych przez Grupę Emitenta były gry Driving Simulator (gatunki tematyczne gier należące do wyznaczonych przez 

Emitenta klas gier opisano w rozdziale 6.2.1. poniżej). 

Historia 

Spółka Aidem Media Sp. z o.o. została założona 8 lipca 2010 r. przez. P. Karolinę Szablewską – Olejarz. Pani Karolina 

Szablewska – Olejarz oraz Pan Marcin Olejarz wcześniej, tj. do roku 2010 prowadzili działalność gospodarczą w zakresie: 

 produkcji i wydawnictwa edukacyjnych gier komputerowych na komputery osobiste w dystrybucji pudełkowej. Wydawane 

gry były na licencji m.in. „Koziołka Matołka”, „Bolka i Lolka”, „Reksia”; 

 produkcji telewizyjnej – programy telewizyjne dla dzieci i młodzieży, tj. „Królestwo Maciusia”, „Poszukiwacze Zaginionych 

Tajemnic”, „Kodołamacze”. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży gier video oraz relacjom nabytym przy produkcji telewizyjnej Założyciele 

pozyskali w 2010 r. inwestora, spółkę ATM Grupa S.A., który przyspieszył rozwój Spółki w kierunku produkcji gier na platformy 

mobilne.  

W 2011 roku Aidem Media Sp. z o.o. wydała grę przygodową w modelu Premium oraz Free-To-Play na platformy iOS oraz 

Android – City of Secrets. Gra ta została pobrana ponad 368 tys. razy. 
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Zauważając silny trend przechodzenia graczy z modelu Premium na Free-To-Play Spółka w 2011 r. zadecydowała  

o wydawaniu gier wyłącznie w modelu Free-To-Play. Celem dywersyfikacji ryzyka Spółka skupiła produkcję na 

niskonakładowych grach zręcznościowych, w tym grach Driving Simulator monetyzowanych głównie z reklam.  

 

Strategia ta pozwoliła na skuteczne skomercjalizowanie gatunku tematycznego Driving Simulator, wysokie pozycjonowanie 

na platformach dystrybucji cyfrowej oraz budowę bazy użytkowników którym to Spółka mogła promować kolejne tytuły.  

 

W 2012 r. Spółka rozpoczęła współpracę z Anibalem Soaresem (Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares), zarządzającym 

spółkami Play With Games Ltd. oraz BoomBit Games Ltd. zwiększając liczbę wydawanych gier do 56 gier w tym roku. 

 

Współpraca z Panem Anibalem Soaresem do dnia 28 lutego 2018 r. polegała na: 

 wydawaniu przez spółkę BoomBit Games Ltd., której to p. Anibal Soares do dnia 28 lutego 2018 r. był jedynym 

udziałowcem, wybranych gier produkowanych przez Aidem Media Sp. z o.o.  

 wydawaniu przez spółkę Play With Games Ltd. której to p. Anibal Soares do dnia 28 lutego 2018 r. był udziałowcem, 

wybranych gier produkowanych przez Aidem Media Sp. z o.o.  

Emitent nie jest uzależniony od współpracy z Panem Anibalem Soaresem. Pan Anibal Soares na Dzień Prospektu jest 

akcjonariuszem posiadającym łącznie 33,3% akcji Emitenta (pośrednio przez spółki We Are One Ltd. i We are One SLU) oraz 

Członkiem Zarządu Emitenta odpowiedzialnym za rozwój działalności operacyjnej Grupy Emitenta. Pan Marcin Olejarz 

będący na Dzień Prospektu Prezesem Zarządu Emitenta także odpowiada za rozwój działalności operacyjnej Grupy 

Emitenta. 

W okresie 2012 – 2016 Aidem Media Sp. z o.o. wydała 703 gry które pobrano łącznie 337 mln razy, przy średnim ARPU na 

poziomie $0,06. Wszystkie te produkcje zaliczały się do gier generujących stabilne przepływy pieniężne do Grupy Emitenta. 

W roku 2016 r. Aidem Media Sp. z o.o. rozpoczęła inwestycje w zakresie prowadzenia prac rozwojowych, mających na celu 

rozwój planu wydawniczego uwzględniającego gry o większym potencjale monetyzacyjnym. Celem tych prac rozwojowych 

jest produkcja gier charakteryzujących się większym udziałem Mikrotransakcji w strukturze przychodów ogółem. Pierwszą 

tego typu produkcją jest gra Tiny Gladiators. Pozostałe gry które w ocenie Emitenta charakteryzyją się wysokim potencjałem 

monetyzacyjnym zostały opisane w pkt 6.2.1. Prospektu w części pt. „Wybrane tytuły planu wydawniczego Grupy Emitenta”. 

Nakłady na prace rozwojowe związane są z nakładami na tworzenie tych gier. Przypadają na nie wynagrodzenia członków 

zespołów projektowych, związane z danym projektem koszty usług obcych, zużycie materiałów i energii oraz inne koszty 

bezpośrednio powiązane z projektem.  

Pod koniec 2016 r. Aidem Media Sp. z o.o. wraz z BoomBit Games Ltd. nawiązała współpracę z Cheetah Mobile –wydawcą 

gier na platformy mobilne z ekspozycją na rynek chiński. Współpraca dotyczyła poniesienia przez Aidem Media Sp. z o.o. 

nakładów na prace rozwojowe związane z produkcją gier logicznych Through The Fog, Cell Connect, Dancing Line  

a następnie wydania tych gier wspólnie przez BoomBit Games Ltd. i Cheetah Mobile. Informację o umowach zawartych m.in. 

z Cheetah Mobile opisano w pkt 22 Prospektu. 

W grudniu 2016 r. wspólnie z Cheetah Mobile Grupa Emitenta wydała grę Dancing Line – zręcznościową grę polegającą na 

poruszaniu się w rytm muzyki po kolejnych poziomach labiryntu przez gracza. Gra ta do Daty Prospektu została pobrana 

ponad 100 mln razy. 

Gra Dancing Line została wyróżniona przez sklep Google Play Republiki Korei tytułem gry roku 2017. 

W kwietniu 2017 r. Grupa Emitenta wydała pierwszą grę typu RPG, Tiny Gladiators, której głównym źródłem przychodów są 

Mikrotransakcje. Gra ta została pobrana do Daty Prospektu łącznie ponad 4 mln razy. 

W kwietniu 2017 r. Grupa Emitenta wydała grę Build a Bridge! – grę logiczną która została do Daty Prospektu pobrana ponad 

25 mln razy. Gra Build a Bridge została wyróżniona przez Google Play tytułem najbardziej innowacyjnej gry roku 2017 na 

kluczowych rynkach światowych. 

W roku 2017 r. Grupa Emitenta rozpoczęła inwestycje w zakresie prowadzenia prac rozwojowych, mających na celu rozwój 

planu wydawniczego uwzględniającego gry o większym potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji w formule 

Game as a Service. Pierwszą tego typu grę jest Darts Club. 
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W 2018 r. Grupa Emitenta rozpoczęła działalność w zakresie wydawnictwa gier zewnętrznych twórców ze szczególnym gier 

o większym potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service. Pierwszą tego typu grą 

jest Tanks a Lot!. Poniższy wykres pokazuje rozkład przychodów z monetyzacji gry Tiny Gladiators 1 oraz gry Darts Club 

monetyzowanej w formule GaaS (Game as a service). Działania w ramach Live Operations zostały szczegółowo opisane  

w punkcie 6.2.2 części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny”. 

Wykres. Rozkład przychodów z gry Tiny Gladiators 1 monetyzowanej w modelu GaaP (Game as a Product) na 

platformie dystrybucyjnej Apple App Store w okresie od października 2016 r. do 31 marca 2019 r. Dane w tys. USD 

 

Źródło: Emitent, k-tysiące 

Wykres. Rozkład przychodów z gry Darts Club monetyzowanej w modelu GaaS (Game as a Service) na platformie 

dystrybucyjnej Apple App Store w okresie od sierpnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Dane w tys. USD 

 

Źródło: Emitent, k-tysiące 

Pozostałe gry które w ocenie Emitenta charakteryzyją się wysokim potencjałem monetyzacyjnym oraz o potencjale 

monetyzacji monetyzacji w formule Game as a Service zostały opisane w pkt 6.2.1. Prospektu w części pt. „Wybrane tytuły 

planu wydawniczego Grupy Emitenta”.  

6.1 Strategia Grupy Emitenta 

Głównym celem Grupy Emitenta jest generowanie wzrostu wartości Emitenta dla akcjonariuszy. Wzrost ten Grupa Emitenta 

planuje osiągnąć przez: 

 Wydawanie gier własnych oraz gier innych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji 

w formule Game as a Service; 

 Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi Business Intelligence w celu zwiększenia efektywności User Acqusition i 

w konsekwencji osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników Monetyzacji wydawanych gier; 

 Utrzymanie pozycji wiodącego producenta gier Driving Simulator na platformy Apple App Store i Google Play w zakresie 

liczby pobrań jak i przychodów generowanych przez te gry; 

Featuring 

Featuring 

Nieefektywne User Acquisition, brak LiveOps 
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 Wykorzystanie współpracy na poziomie wspólnych przedsięwzięć lub wspólnych projektów wydawniczych do budowy 

bazy użytkowników na kluczowych rynkach geograficznych i jednoczesny rozwój kompetencji własnych w zakresie 

wydawania gier na tych rynkach; 

 Ciągły rozwój narzędzi optymalizujących proces produkcji gier własnych; 

 Zmiana struktury przychodów poprzez zwiększenie wartości tzw. Mikrotransakcji w ogólnej wartości przychodów Grupy 

Emitenta. 

Przewagi konkurencyjne wspierające realizację strategii Grupy Emitenta 

W ocenie Zarządu Emitenta głównym źródłem przewagi konkurencyjnej Grupy Emitenta jest jej wieloletnie doświadczenie na 

rynku gier na platformy mobilne. 

Doświadczenie to pozwala na efektywne planowanie produkcji gier w komercjalizowanych przez Grupę Emitenta gatunkach 

tematycznych, a także na optymalizację procesu produkcyjnego. Jednocześnie Grupa Emitenta wydaje z dużą 

częstotliwością gry wysoko pozycjonowane w skomercjalizowanych gatunkach tematycznych. Gry te charakteryzują się także 

wysokim potencjałem monetyzacyjnym. 

Do najważniejszych przewag konkurencyjnych Grupy Emitenta należą: 

Zrozumienie trendów rynkowych i umiejętność komercjalizacji gier z wybranych gatunków tematycznych 

Rozpoczynając działalność na rynku gier mobilnych w 2010 r. Grupa Emitenta początkowo wydawała gry w formule Premium. 

Zauważając przechodzenie graczy na model Free-To-Play, Grupa Emitenta już w 2011 r. świadomie zdecydowała się na 

produkcję gier w oparciu wyłącznie o ten model płatności. Grupa analizuje charakterystykę danego gatunku tematycznego 

oraz jego otoczenie konkurencyjne. Produkowane gry w wybranych gatunkach tematycznych poddawane są ciągłym testom 

i analizom w celu ich dopasowywania do gustów graczy. 

Umiejętność identyfikacji gatunków tematycznych na rynku gier mobilnych i ich komercjalizacja przez Grupę Emitenta 

najlepiej potwierdza pozycja na rynku gier Driving Simulator (opisanych w dalszej części niniejszego rozdziału), a także 

bardzo dobre wyniki wydawanych gier z gatunku Hyper-Casual oraz RPG (opisane w dalszej części niniejszego rozdziału).  

Zespół ekspertów w dziedzinie User Acquisition, optymalizacji Monetyzacji oraz własne narzędzia analityczne 

Business Intelligence 

W lipcu 2018 r. Inwestycje Grupy Emitenta powiększyły się o Jednostkę Współkontrolowaną SuperScale Sp. z o.o. skupiającą 

poprzez jednostkę zależną Cellense s.r.o. światowej klasy ekspertów w dziedzinie Monetyzacji gier Free-To-Play i User 

Acquisition. Zespół SuperScale Sp. z o.o. dysponuje autorskim narzędziem analizy Business Intelligence, które dotychczas 

wykorzystywane było przy optymalizacji Monetyzacji gier Free-To-Play jednych z największych globalnych wydawców. 

Zarówno bogate doświadczenie zespołu SuperScale Sp. z o.o. jak i posiadane autorskie narzędzia pozwolą istotnie 

przyspieszyć proces optymalizacji Monetyzacji wydawanych przez Grupę Emitenta tytułów. 

Wysokie pozycjonowanie w wynikach wyszukiwań platform Dystrybucji Cyfrowej w dotychczas zagospodarowanych 

kategoriach gatunkowych, pozycja wiodącego producenta – gry Driving Simulator, Bridge (rodzaj gier Puzzle), Music 

(rodzaj gier Hyper-Casual) 

Wysokie pozycjonowanie w dotychczas zagospodarowanych kategoriach gatunkowych jest skutkiem wydawania przez Grupę 

Emitenta gier, które pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego zaangażowania i satysfakcji gracza z prowadzonej w nich 

rozgrywki. W efekcie wydawane gry zbierają dobre oceny a także pozytywne opinie co jest kolejnym istotnym czynnikiem 

zachęcającym potencjalnych graczy do pobrania gry. Jednocześnie zespół zarządzający Grupy Emitenta wykorzystuje 

narzędzia analityczne zarówno wytworzone we własnym zakresie jak i zewnętrzne wspomagające proces wydania gier. 

Narzędzia te pozwalają na optymalną ekspozycję wydawanych gier w kanałach Dystrybucji Cyfrowej i zarazem efektywne (tj. 

jak najwięcej przy możliwie najmniejszym jednostkowym koszcie pozyskania) pozyskiwanie użytkowników. Pozyskani 

użytkownicy podlegają procesowi monetyzacji który opisano w punkcie 6.2.1. części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny”. 
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Dywersyfikacja źródeł przychodów 

Grupa Emitenta rocznie wydaje kilkadziesiąt gier Free-To-Play o zróżnicowanej tematyce kierowanej do szerokiego grona 

graczy. Zróżnicowanie to pozwala uniknąć uzależnienia Grupy Emitenta od sukcesu pojedynczego tytułu. Jednocześnie 

zróżnicowane grono graczy pozwala na efektywne działania promocyjne w grach własnych Grupy Emitenta. 

Zdywersyfikowana struktura geograficzna przychodów Grupy Emitenta zmniejsza ekspozycję na ryzyko zmiany czynników 

makroekonomicznych w danym regionie. 

Wykorzystanie bezpłatnych promocji gier w sklepach Dystrybucji Cyfrowej, tzw. Featuring 

Featuring pozwala na darmową reklamę gier na platformach dystrybucyjnych i budowanie bazy użytkowników bez ponoszenia 

nakładów marketingowych. Dotychczas wydane gry Grupy Emitenta były promowane ponad 60 razy co świadczy o uznaniu 

przez niezależne zespoły wydawnicze platform dystrybucyjnych Google Play i Apple App Store: 

 wysokiej oceny jakościowej promowanych przez Featuring gier Grupy Emitenta; 

 wysokiego potencjału monetyzacyjnego gier Grupy Emitenta; 

 dopasowania gier Grupy Emitenta do aktualnych gustów graczy. 

Efektywne wykorzystanie narzędzi promocji w grach wydawanych przez Grupę Emitenta (tzw. Cross-Promo) 

Wytworzone przez Grupę narzędzia umożliwiają także promocję innych gier Grupy Emitenta w wydawanych przez nią grach, 

tzw. Cross-Promo. Posiadając bazę aktywnych użytkowników Grupa Emitenta może promować inne wydawane przez siebie 

tytuły przy bardzo niskich jednostkowych kosztach pozyskania użytkownika. Wykorzystując posiadane narzędzia analityczne 

Grupa Emitenta posiada wiedzę o efektywności działań Cross-Promo co pozwala na decyzję czy gracz ma otrzymywać treści 

Cross-Promo czy też treści reklamujące gry innych wydawców. 

Strategiczna współpraca z ekspertami rynku gier mobilnych – Habby 

Grupa Emitenta prowadzi wraz z Habby wspólne przedsięwzięcie w postaci spółki MoonDrip Sp. z o.o. Kompetencje Grupy 

Emitenta w zakresie produkcji gier połączone z kompetencjami Habby i jej zespołem zarządzającym w zakresie wydawania 

gier, w szczególności na rynkach azjatyckich, pozwalają na lepszą promocje gier i powiększenie bazy użytkowników. 

Zarządzającym Habby jest Sien Wang, były szef działu gier mobilnych w Cheetah Mobile, odpowiedzialny za globalne 

sukcesy gier Hyper-Casual takich jak Piano Tiles 2 (ponad 1 mld pobrań, średnie MAU 15 mln), Rolling Sky (ponad 150 mln 

pobrań). 

Aktywne uczestnictwo kluczowego zespołu zarządzającego w targach i konferencjach branżowych 

Zespół zarządzający oraz analitycy biznesowi Grupy Emitenta uczestniczą rocznie w ok. 40. targach lub konferencjach 

branżowych o globalnym charakterze. Pozwala to na nawiązywanie relacji ze studiami deweloperskimi dla których Grupa 

Emitenta może być wydawcą. Ponadto członkowie zespołu zarządzającego uczestniczą w panelach branżowych na których 

rocznie z pomocą zespołu analitycznego Grupy Emitenta są w stanie ocenić kilka tysięcy gier rocznie. Pozwala to na 

identyfikację na wczesnym etapie obiecujących twórców z którymi Grupa Emitenta może nawiązać współpracę a także 

zrozumienie aktualnych innowacji oraz preferencji graczy. 

Zaangażowany kluczowy zespół produkcyjny w generowanie wzrostu wartości Grupy Emitenta m.in. motywowany 

poprzez powiązanie wynagrodzenia zespołu produkcyjnego z sukcesem danej produkcji, tzw. Revenue Sharing. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na: 

 utrzymanie oczekiwanych kompetencji oraz lojalności pracowników i współpracowników w Grupie Emitenta, 

 systematyczne rozszerzanie planu wydawniczego Grupy Emitenta o gry z innowacyjnymi rozwiązaniami lub rozgrywką, 

 promowanie proaktywnej postawy członków zespołu Grupy Emitenta; 

jest mechanizm powiązania wynagrodzenia kluczowego personelu produkcyjnego z sukcesem danej produkcji tzw. Revenue 

Sharing opisany w punkcie 6.2.2. części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny” Gry Dancing Line oraz Tiny Gladiators, 

pierwsze tytuły Grupy Emitenta o wysokim potencjale monetyzacyjnym zostały wyprodukowane przez zespoły produkcyjne 
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objęte Revenue Sharing. Revenue Sharing objęta jest produkcja gier o innowacyjnym charakterze co nie tylko wzmacnia 

kompetencje Grupy Emitenta w zrozumieniu aktualnych trendów rynkowych, ale także pozwala na aktywne uczestnictwo  

w kreowaniu trendów rynkowych. 

Liczny zespół pracowników i współpracowników Grupy Emitenta 

Na Dzień Prospektu zespół pracowników i współpracowników Grupy Emitenta liczy ponad 200 specjalistów w dziedzinie m.in. 

projektowania gier, programowania, analizy biznesowej, User Acquisition, Business Intelligence oraz Monetyzacji. 

Dysponując licznym zespołem pracowników i współpracowników Grupa Emitenta może elastycznie alokować zasoby ludzkie 

do projektów o największym potencjale monetyzacyjnym. Pozwala to także na dynamiczną adaptację prac zespołu 

produkcyjnego do zmian wynikających z aktualnych potrzeb graczy. 

Wykorzystanie narzędzi CORE i Plug-In Manager 

Core i Plug-in Manager są wewnętrznymi, autorskimi zbiorami uniwersalnych funkcjonalności stanowiących gotowe 

rozwiązania dla gier produkowanych przez Grupę Emitenta. Uniwersalność tych funkcjonalności pozwala na zastosowanie 

ich w wielu grach wydawanych przez Grupę Emitenta. Przez to Grupa Emitenta może ograniczyć wykorzystywanie zasobów 

na tworzenie funkcjonalności o tej samej istocie dla różnych gier. Oznacza to: 

 zaoszczędzony czas który zespół deweloperski Grupy Emitenta może poświęcić na lepsze oraz szybsze dopracowanie 

interfejsu tworzonej gry,  

 stworzenie lepszego jakościowo prototypu w krótszym czasie, 

 możliwość zaangażowania większych zasobów na optymalizację mechanizmów Monetyzacji, 

 istotne skrócenie czasu Lokalizacji gry, 

 zastosowanie systemu aukcyjnego przy wyborze sieci reklamowej, który priorytetyzuje sieci płacące Grupie Emitenta 

większe stawki za wyświetlenia reklam w grach wydawanych przez Grupę Emitenta, 

 integrację gier wydawanych przez Grupę Emitenta z platformami Business Intelligence. 

Podsumowując narzędzia CORE i Plug-in Manager pozwalają Grupie Emitenta na skrócenie procesu produkcyjnego  

i jednocześnie na optymalizację jednostkowych kosztów wytworzenia gry. Narzędzia te optymalizują także przychody 

uzyskiwane z wyświetlanych reklam i wspomagają proces optymalizacji Monetyzacji przez integrację z narzędziami 

analitycznymi wykorzystywanymi przez Grupę Emitenta. 

Rozpoznawalna marka w branży gier mobilnych 

Dzięki udanym produkcjom tj. m.in. Dancing Line, Build a Bridge!, Tiny Gladiators marka BoomBit jest wysoko rozpoznawalna 

na kluczowych rynkach geograficznych. Rozpoznawalność ta pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie darmowych 

kanałów marketingowych (rozpoznawalne logo BoomBit), a także nawiązywanie relacji biznesowych i rozszerzanie potencjału 

wydawniczego Grupy Emitenta. 

Budowa i utrzymanie kluczowych kompetencji Grupy Emitenta w oparciu o członków zespołu z bogatym, 

międzynarodowym doświadczeniem 

Pracownicy i współpracownicy Grupy Emitenta posiadają bogate doświadczenie zawodowe działając w przeszłości na rzecz 

globalnych podmiotów w branży gier mobilnych tj. Supercell, Cheetah Mobile, Rovio, Ubisoft, Gameloft, Tilting Point, 

Flaregames, Pixel Federation i Fingersoft. Doświadczenie to pozwala na budowanie i utrzymanie kluczowych kompetencji  

w Grupie Emitenta tj. m.in. Monetyzacja, Business Intelligence, User Acquisition. W oparciu o te kompetencje Grupa Emitenta 

jest w stanie wydawać gry o wysokim potencjale monetyzacyjnym w formule Game as a Service. 

Cele strategiczne 

W realizacji wzrostu wartości Emitenta dla akcjonariuszy Grupa Emitenta aktywnie analizuje bieżące trendy na rynku gier 

mobilnych w celu ciągłego dostosowywania planu wydawniczego do aktualnych preferencji graczy. 

Kompetencje w efektywnym zagospodarowaniu kategorii gatunkowych gier Free-To-Play potwierdza silna pozycja Grupy 

Emitenta w Monetyzacji gier Driving Simulator oraz Bridge. Kompetencje w zdolności do wydawania gier o wysokim potencjale 
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monetyzacyjnym potwierdzają sukcesy gier Dancing Line oraz Tiny Gladiators. Kompetencje w zdolności do wydawania gier 

w formule Game as a Service potwierdzają wyniki gier Tanks a Lot! oraz Darts Club. Szczegółowy opis gier został 

przedstawiony w punkcie 6.2.1. części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny”. 

Inwestycje w Jednostki Współkontrolowane SuperScale Sp. z o.o. oraz MoonDrip Sp. z o.o. wzbogacają Grupę 

komplementarnie w zakresie następujących kompetencji: 

– promocji gier na kluczowych rynkach, w tym w szczególności na rynkach azjatyckich; 

– efektywnym User Acquisition; 

– wykorzystania narzędzi Business Intelligence w optymalizacji Monetyzacji. 

Cele strategiczne Grupy Emitenta podzielone są z uwzględnieniem horyzontu czasowego: 

Cel krótkoterminowy (1 rok – 2 lata): 

 Wydanie rocznie co najmniej 10 gier produkcji własnej o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale 

monetyzacji w formule Game as a Service 

 Wydanie rocznie 5 gier zewnętrznych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji  

w formule Game as a Service w 2019 r. oraz 10 gier gier zewnętrznych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym 

w 2020 r. oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service. 

Cel średnioterminowy (2 – 3 lata) 

Posiadanie w portfelu wydawniczym jednocześnie conajmniej 10 gier w formule Game as a Service, gdzie każda gra generuje 

conajmniej 300 tysięcy USD przychodów miesięcznie 

Posiadanie w portfelu wydawniczym jednocześnie 1-2 gier w formule Game as a Service, gdzie gra lub każda gra generuje 

przynajmniej 1 milion USD przychodów miesięcznie 

  



Dokument Rejestracyjny Część III 

 

74 
 

6.2 Działalność podstawowa 

Grupa działa na rynku gier na platformy mobilne wydając gry w formule Free-To-Play. Dystrybucja produktów Grupy 

prowadzona jest przez platformy Dystrybucji Cyfrowej o globalnym zasięgu.  

6.2.1 Gry na platformy mobilne oraz sposoby ich Monetyzacji 

Gry na platformy mobilne będące w dystrybucji są obecnie monetyzowane w następujących modelach: 

Diagram. Schemat Monetyzacji gier wydawanych na platformy mobilne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne Emitenta 

Gry Free-To-Play: 

 z Mikrotransakcjami (tzw. in-app payments) – w modelu tym gracz może darmowo pobrać grę w określonym kanale 

dystrybucji cyfrowej a sama gra posiada pełną funkcjonalność. Gracz może dokonać zakupów w grze, tzw. 

Mikrotransakcji za które otrzymuje m.in.: 

 przedmioty w grze o lepszych charakterystykach niż standardowe, których uzyskanie wymagałoby poświecenia 

dużej ilości czasu przez gracza; 

 wskazówki umożliwiające szybsze przejście określonego poziomu w grze; 

 wewnętrzną walutę gry umożliwiającą rozgrywkę (np. w wirtualnych kasynach); 

 elementy zmieniające wygląd postaci; 

 wyłączenie reklam w grze; 

 z reklamami – w tym modelu gracz może darmowo pobrać grę w określonym kanale dystrybucji cyfrowej a sama gra 

posiada pełną funkcjonalność. W grze wyświetlane są reklamy: 

 reklama na pełen ekran jako przerywnik w rozgrywce (tzw. Interstitial); 

 pasek reklamowy wyświetlany w trakcie rozgrywki (tzw. Banner); 

 reklamy video wyświetlane bez zgody gracza; 

 reklamy video wyświetlane za zgodą gracza, za którą zazwyczaj otrzymuje wewnętrzna walutę w grze, wskazówkę 

jak przejść dany poziom szybciej, itp.; 

 model mieszany (Mikrotransakcje oraz reklamy). 

Gry Premium – klasyczny model w którym po zapłacie określonej kwoty gracz uzyskuje grę o nieograniczonej funkcjonalności. 

 

 Gry Free-To-Play  
(darmowe pobranie gry) 

Gry Premium 
(płatność przy pobraniu gry) 

Moment 
pobrania gry 

Po 
pobraniu 

gry 

Gry na platformy mobilne 

Mikrotransakcje Reklamy 
Model mieszany 

(Mikrotransakcje oraz reklamy) 
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6.2.1.1 Ekonomika gier Free-To-Play 

W odróżnieniu od gier Premium gdzie płatność od gracza ma miejsce równocześnie przy pobraniu gry, użytkownik dopiero 

będąc aktywnym (grającym) użytkownikiem jest w stanie generować przychody dla Grupy, bezpośrednio (płacąc w formie 

Mikrotransakcji) lub pośrednio (oglądając reklamy). 

Poniżej zamieszczono uproszczony schemat przedstawiający ekonomikę gier Free-To-Play, zarówno tych wykorzystujących 

reklamy jak i Mikrotransakcje. 

Diagram. Ekonomika gier Free-To-Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkownicy pobierający grę 

Użytkownicy aktywni (grający) 

Użytkownicy generujący przychody 

Reklamy Mikrotransakcje 

RETENCJA 

POZYSKANIE 
UŻYTKOWNIKA 

MONETYZACJA 

$ Przychody Grupy 

Źródło: opracowanie własne Emitenta 
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1. Pozyskanie użytkownika 

Poniżej zamieszczona została tabela prezentująca odpowiednio liczbę dotychczas wydanych gier, liczbę ich pobrań oraz 

ARPU przez Grupę Emitenta w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2019 r. z podziałem na platformy: 

Tabela. Liczba wydanych gier, liczba pobrań oraz średni przychód na użytkownika (ARPU) przez Grupę Emitenta  

w podziale na platformy w okresie od 01.01.2016 r. do 28.02.2019 r. 

  Pobrania % Pobrań ARPU 

iOS 189 881 231 56,2% $0,07 

Android 147 595 483 43,7% $0,03 

Amazon 413 816 0,1% $0,07 

Windows Phone 796 0,0% $4,28 

Razem pobrania 337 891 326     

Średnie ARPU     $0,05 

Źródło: Emitent, dane obejmują także pobrania i ARPU gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With Games Ltd. 

przed objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 

Tabela. Roczna procentowa struktura przychodów Grupy Emitenta w podziale na źródło (platformy) w okresach 

odpowiednio 01.01.2016 r. – 31.01.2016 r., 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., 01.01.2019  

– 28.02.2019 r. 

 Platforma 2016 2017 12M 2018 2M 2019 

iOS 92% 78% 71% 57% 

Android 8% 22% 29% 43% 

Amazon 0% 0% 0% 0% 

Windows 0% 0% 0% 0% 

Źródło: Emitent, dane obejmują także przychod gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With Games Ltd. przed 

objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 
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Wykres. Miesięczna procentowa struktura przychodów Grupy Emitenta w podziale na źródło (platformy) w okresie 

od 01.01.2016 r. do 28.02.2019 r. 

 

Źródło: Emitent, Emitent, dane obejmują także przychod gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With Games 

Ltd. przed objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 

 

Począwszy od roku 2016 wraz z rozszerzeniem gatunków tematycznych wydawanych gier przez Grupę Emitenta udział  

w przychodach z gier dla systemu Android rośnie począwszy od 4,2% w przychodach ogółem w styczniu 2016 r. do 43,8% 

przychodów ogółem w lutym 2019 r.  

Z uwagi na nieistotny wpływ systemów Amazon i Windows Phone dla działalności Grupy Emitenta, dalsza analiza została 

oparta na grach wydawanych dla systemów iOS oraz Android. 

Użytkownicy tych systemów, mogą pobrać gry na skutek działań opisanych w tabeli poniżej. 

Tabela. Sposoby pozyskania graczy wg kanału pozyskania 

Kanał darmowy 

(organiczny) 
Wyszukanie określonego tytułu z Apple App Store (iOS) / Google Play (Android); 

Kanał darmowy 

(organiczny) 

Znalezienie gry poprzez wprowadzenie w wyszukiwarce Apple App Store / Google Play 
odpowiednich słów kluczowych (pozycjonowanie); 

Kanał darmowy 

(organiczny) 
Znalezienie gry w rankingach popularności sklepów Apple App Store i Google Play; 

Kanał darmowy 

(organiczny) 
Promocja na pierwszej stronie sklepu Apple App Store / Google Play (Featuring); 

Kanał Płatny (User 

Acquisition) 
Obejrzenie reklamy gry w innej aplikacji, wyszukiwarce, sieci społecznościowej 

Źródło: Emitent  

Szczegółowy opis działań marketingowych Grupy Emitenta zawarto w części 6.2.2. poniżej. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

st
y 

16

lu
t 1

6

m
ar

 1
6

kw
i 1

6

m
aj

 1
6

cz
e 

16

lip
 1

6

si
e 

16

w
rz

 1
6

pa
ź 

16

lis
 1

6

gr
u 

16

st
y 

17

lu
t 1

7

m
ar

 1
7

kw
i 1

7

m
aj

 1
7

cz
e 

17

lip
 1

7

si
e 

17

w
rz

 1
7

pa
ź 

17

lis
 1

7

gr
u 

17

st
y 

18

lu
t 1

8

m
ar

 1
8

kw
i 1

8

m
aj

 1
8

cz
e 

18

lip
 1

8

si
e 

18

w
rz

 1
8

pa
ź 

18

lis
 1

8

gr
u 

18

st
y 

19

lu
t 1

9

 iOS Android Amazon Windows



Dokument Rejestracyjny Część III 

 

78 
 

2. Retencja 

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność Monetyzacji danej aplikacji jest stopień retencji użytkownika, który jest 

zazwyczaj mierzony jako % aktywnych użytkowników danej aplikacji licząc w kolejnych dniach od momentu pobrania,  

np. retencja Day 1, Day 7, Day 28. Im wyższy wskaźnik retencji tym większa część użytkowników nadal korzysta aktywnie 

 z aplikacji, co zwiększa szanse na nakłonienie użytkownika do obejrzenia reklam lub dokonania Mikrotransakcji. 

Wykres poniżej przedstawia stopień retencji Day 1, Day 7 oraz Day 28 gry Tanks a Lot! oraz gry Darts Club na tle median gier  

z gatunków tematycznych RPG i Sports oraz na tle najlepiej zarabiających gier z gatunków tematycznych RPG i Sports (dane 

wg analizy GameAnalytics z 2018 roku.)1. Dane dotyczące retencji gier gatunków tematycznych RPG i Sports dotyczą roku 

2018. Retencja dla gier Tanks a Lot! oraz Darts Club została przygotowana na podstawie danych za okres nieporównywalny 

(wrzesień 2018 r. – marzec 2019 r.), jednakże w ocenie Grupy Emitenta sytuacja rynkowa nie uległa zmianie. 

Wykres. Retencja Day 1, Day 7, Day 28 gry Tanks a Lot! z podziałem na kanał pozyskania użytkownika na tle mediany 

gier z gatunku tematycznego RPG oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego RPG 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Wykres. Retencja Day 1, Day 7, Day 28 gry Darts! z podziałem na kanał pozyskania użytkownika na tle mediany gier 

z gatunku tematycznego Sports oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego Sports 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Wykresy poniżej przedstawiają retencję gier Tripeaks Solitaire, Coffee Corp oraz Cooking Festival będących w fazie Soft 

Launch na tle median gier z gatunków tematycznych odpowiednio Card, Casual i Arcade oraz na tle najlepiej zarabiających 

gier z gatunków tematycznych odpowiednio Card, Casual i Arcade (dane wg analizy GameAnalytics z 2018 roku.)2 Dane 

dotyczące retencji gier gatunków tematycznych Card, Casual i Arcade dotyczą roku 2018. Retencja dla gier Tripeaks Solitaire, 

Coffee Corp oraz Cooking Festival została przygotowana na podstawie danych za okres nieporównywalny (Tripeaks Solitaire 

                                                           
1https://public-production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf 

2https://public-production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf 
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okres luty 2019 r. – marzec 2019 r., Coffee Corp okres luty 2019 r. – marzec 2019 r., Cooking Festival okres marzec 2019 r.), 

jednakże w ocenie Grupy Emitenta sytuacja rynkowa nie uległa zmianie. 

Wykres. Retencja Day 1, Day 7, Day 28 gry Tri Peaks Solitaire dla użytkowników pozyskanych z kanałów płatnych na 

tle mediany gier z gatunku tematycznego Card oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego Card 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Wykres. Retencja Day 1, Day 7 gry Coffee Corp dla użytkowników pozyskanych z kanałów płatnych oraz darmowych na 

tle mediany gier z gatunku tematycznego Casual oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego Casual 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Wykres. Retencja Day 1, Day 7 gry Cooking Festival dla użytkowników pozyskanych z kanałów płatnych na tle 

mediany gier z gatunku tematycznego Arcade oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego Arcade 

 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

 

Utrzymanie retencji na oczekiwanym poziomie pozwala na budowanie i utrzymywanie bazy użytkowników, którą mierzy się 
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– DAU – (eng. Daily Active Users) – liczba aktywnych, unikalnych użytkowników którzy uruchomili grę danego dnia 

– MAU – (eng. Monthly Active Users) – liczba aktywnych, unikalnych użytkowników którzy uruchomili grę danego miesiąca 

Wykres poniżej przedstawia MAU gier wydawanych przez Grupę Emitenta od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

wraz z opisem czynników wpływających na zmianę MAU w analizowanym okresie. Wykres uwzględnia także MAU gry 

Dancing Line do której prawa zostały sprzedane w grudniu 2017 r. Następny po nim wykres prezentuje MAU i ARPMAU za 

okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2019 r., bez gry Dancing Line. 

Wykres. MAU gier wydawanych przez Grupę Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Źródło: Emitent, dane obejmują także MAU gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With Games Ltd. przed 

objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 

Od początku roku 2016, Grupa Emitenta rozpoczęła proces rozszerzania planu wydawniczego o gry z nowych gatunków 

tematycznych, tj. gry Puzzle, Arcade-RPG oraz Hyper-Casual. W grudniu 2016 r. Grupa Emitenta wspólnie z Cheetah Mobile 

wydała grę Dancing Line która stopniowo zdobywała coraz większą popularność osiągając od lipca 2017 r. do końca 2017 

roku MAU przekraczające 20 mln użytkowników. Jednocześnie Grupa Emitenta w roku 2017 wydała tytuły z nowych gatunków 

tematycznych, tj. Tiny Gladiators które pozwoliły na zwiększenie udziałów Mikrotransakcji w przychodach ogółem Grupy 

Emitenta. W dniu 29 grudnia 2017 r. Grupa Emitenta zawarła umowę z Cheetah Mobile na podstawie której: 

1. Sprzedała prawa do gier Dancing Line oraz Dancing Ball za kwotę USD $4 mln + wynagrodzenie earn-out do kwoty USD 

$1 mln. 

2. Zawarła umowę wydawniczą na gry Spot it, Soccer, Music (nazwy robocze) o wartości USD 2,0 mln a także zapewniła 

sobie 50% udziału w przychodach wygenerowanych przez te gry. Do Dnia Prospektu Grupa Emitenta otrzymała zaliczki  

w wysokości USD 1,0 mln. 

Środki pozyskane z tyt. wyżej wymienionej umowy pozwalają Grupie Emitenta na istotne przyspieszenie prac nad kolejnymi 

tytułami z nowych grup tematycznych, w formule Game as a Service o wysokim potencjale monetyzacyjnym.
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Wykres. MAU oraz Net ARPMAU gier wydawanych przez Grupę Emitenta bez Dancing Line za okres od  

1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2019 r.  

  

 

Źródło: Emitent, dane obejmują także MAU oraz Net ARPMAU gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With 

Games Ltd. przed objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 

Do Dnia Prospektu Grupa Emitenta pracuje nad rozszerzeniem planu wydawniczego o gry o wysokim potencjale 

monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service, których premiery, tj. Hard Launch rozpoczęto 

począwszy od 3 kwartału 2018 r. 
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3. Monetyzacja 

Aktywny użytkownik gry wraz z postępem prowadzonej rozgrywki zachęcany jest do dokonywania Mikrotransakcji lub 

oglądania reklam. Im wyższy jest stopień zaangażowania gracza w rozgrywkę tym większa szansa dokonania zakupów  

w aplikacji oraz obejrzenia większej liczby reklam. 

Poniżej została przedstawiona tabela prezentująca strukturę przychodów wg źródła – reklam i Mikrotransakcji  

– z dotychczas wydanych gier w okresie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 lutego 2019 r. 

Tabela. Struktura przychodów wygenerowanych z gier wydanych przez Grupę Emitenta w okresie od  

1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2019 r. 

 2016 2017 12M 2018 2M 2019 

% przychodów z reklam 76% 64% 55% 43% 

% przychodów z Mikrotransakcji 24% 36% 45% 57% 

Źródło: Emitent, dane obejmują także przychody z monetyzacji gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With 

Games Ltd. przed objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 

Wzrost udziału przychodów z mikrotransakcji wygenerowanych przez gry wydane przez Grupę Emitenta w przychodach  

z monetyzacji tych gier ogółem wynika z rozwoju planu wydawniczego gier, których głównym źródłem przychodów są 

Mikrotransakcje. 

Przy przychodach wygenerowanych z Miktrotransakcji platformy dystrybucji (Apple App Store i Google Play) pobierają 

prowizję, której suma wg szacunków Zarządu Emitenta za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stanowiła 30% 

przychodów Grupy Emitenta z Mikrotransakcji. 

Poniższy wykres przedstawia udział przychodów z reklam w przychodach ogółem z monetyzacji gier Tanks a Lot!, Darts Club 

oraz Tiny Gladiators 2 od miesiąca wydania tych gier do końca lutego 2019 r. 

Wykres. Struktura przychodów z reklam w przychodach ogółem z monetyzacji gier Tanks a Lot!, Darts Club oraz 

Tiny Gladiators 2 od miesiąca wydania tych gier do końca lutego 2019 r. 

 

Źródło: Emitent 

Baza użytkowników mierzona MAU dzieli się na użytkowników niedokonujących i dokonujących mikrotransakcji. Procent 

użytkowników dokonujących mikrotransakcji w całej ich populacji określany jest Konwersją. Poniżej wykresy przedstawiające 

Konwersję gier odpowiednio Tanks a Lot! oraz Darts Club na tle median gier z gatunków tematycznych RPG i Sports oraz na 

tle najlepiej zarabiających gier z gatunków tematycznych RPG i Sports (dane wg analizy GameAnalytics z 2018 roku.)3. Dane 

                                                           
3https://public-production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf 
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dotyczące konwersji gier gatunków tematycznych RPG i Sports dotyczą roku 2018. Konwersja dla gier Tanks a Lot! oraz 

Darts Club została przygotowana na podstawie danych za okres nieporównywalny (wrzesień 2018 r. – marzec 2019 r.),, 

jednakże w ocenie Grupy Emitenta sytuacja rynkowa nie uległa zmianie. 

Wykres. Konwersja gry Tanks a Lot! z podziałem na kanał pozyskania użytkownika na tle mediany gier z gatunku 

tematycznego RPG oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego RPG 

 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Wykres. Konwersja gry Darts Club z podziałem na kanał pozyskania użytkownika na tle mediany gier z gatunku 

tematycznego Sports oraz na tle najlepiej zarabiających gier gatunku tematycznego Sports 

 

 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Wykres poniżej przedstawia rozkład w czasie pobrań generowanych przez gry wydawane przez Grupę Emitenta w okresie 

od 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 lutego 2019 r.
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Wykres. Liczba pobrań miesięcznie wygenerowanych przez gry wydane przez Grupę Emitenta  

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2019 r. 

 

Źródło: Emitent, dane obejmują także pobrania gier wydanych przez spółki BoomBit Games Ltd, BoomBit Inc., Play With Games Ltd. przed 

objęciem nad nimi kontroli przez Emitenta 

Istotny wzrost liczby pobrań generowanych przez gry wydawane przez Grupę Emitenta wynika z wydania na przełomie 2016 

i 2017 roku gry Dancing Line oraz wydania na początku kwietnia 2017 r. gry Tiny Gladiators – gier odpowiednio Hyper-Casual 

oraz RPG opisanych w rozdziale 6.2.1. poniżej, które Grupa Emitenta planowo rozwija. Co istotne, w analizowanym okresie 

minimalna miesięczna liczba pobrań wyniosła 4,9 mln. 

Wykresy poniżej prezentują strukturę geograficzną przychodów Grupy Emitenta za rok 2016, 2017 oraz okres od 01.01.2018 

do 30.06.2018. 

Kluczowymi rynkami geograficznymi Grupy Emitenta jest Europa i Ameryka Północna które łącznie wygenerowały 84,2% 

przychodów Grupy Emitenta w roku 2016, 82,5% w roku 2017 oraz 78,5% w 1 połowie 2018 roku. 

Wykres. Struktura % przychodów Grupy Emitenta wg rynków geograficznych w okresie od 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. 

 

Źródło: Emitent 
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Wykres. Struktura % przychodów Grupy Emitenta wg rynków geograficznych w roku 2017 

 

Źródło: Emitent 

Wykres. Struktura % przychodów Grupy Emitenta wg rynków geograficznych w roku 2016 

 

Źródło: Emitent
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6.2.1 Systematyka gier wydawanych przez Grupę Emitenta 

Gry wydawane przez Grupę Emitenta klasyfikowane są na podstawie dwóch kryteriów: 

 Typ – Kryterium zaangażowania gracza – gry Casual, Mid-Core, Hardcore 

 Gatunek – Kryterium tematyczne – gry m.in. Driving Simulator, Hyper-Casual, RPG, Social Sports Betting PvP, Casino, 

Puzzle, MOBA itd. 

 Ponadto Grupa Emitenta ocenia gry w planie wydawniczym względem potencjału monetyzacji w formule Game as  

a Service. 

Typy 

Poniżej także typologia gier wydawanych przez Grupę Emitenta według stopnia zaangażowania gracza: 

1. Gry Casual – o prostych zasadach rozgrywki które nie wymagają dużego zaangażowania gracza, w tym poświęcanego 

czasu na rozgrywkę. 

2. Gry Mid-Core – o bardziej złożonym niż gry Casual modelu rozgrywki i rozbudowanej fabule. Zaangażowanie gracza 

jednak jest mniejsze niż w grach Hardcore 

3. Gry Hardcore – gry o rozbudowanym modelu rozgrywki, rozbudowanej fabule, wymagające dużego zaangażowania 

gracza a także o wysokim stopniu zaangażowania społeczności graczy 

Gatunki 

Grupa specjalizuje się w produkcji oraz wydawaniu gier podzielonych na następujące gatunki tematyczne: 

1. Gatunek gier „Driving Simulator” (Typ Casual) – typ gier symulacyjno – zręcznościowych w których gracz 

przemieszcza się różnymi rodzajami pojazdów po specjalnie zaprojektowanych planszach. Celem rozgrywki jest 

przemieścić się do punktu docelowego w określonym czasie unikając jednocześnie jakiejkolwiek kolizji prowadzonych 

przez gracza pojazdów.Ilustracja. Zrzuty ekranowe gry Car Driving School 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent  
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Poniższa tabela przedstawia charakterystykę wybranych 10 tytułów gier gatunku tematycznego Driving Simulator zawierającą 

liczbę pobrań oraz ARPU. 

Tabela. 10 wybranych gier Driving Simulator wydanych przez Grupę Emitenta (zarówno iOS jak i Android) 

Tytuł Łączna liczba pobrań ARPU 

Multi Level Car Parking Simulator 12 067 494 $0,08 

Monster Truck Parking 15 751 322 $0,06 

3D Police Drag Parking Driving Simulator 5 806 916 $0,13 

Multi Level 2 Car Parking Simulator 8 472 131 $0,09 

Roof Jumping Stunt Driving Parking Simulator 8 094 532 $0,09 

Car Driving School Simulator 13 235 940 $0,06 

3D Motor-Bike Drag Race  6 353 081 $0,09 

Police Car Parking Simulator 4 546 457 $0,11 

Car Parking Driving Simulator  4 099 815 $0,10 

Multi Level Car Parking 5 3 608 437 $0,12 

Źródło: Emitent 

Poniższy wykres przedstawia przykładowy rozkład w czasie pobrań i ARPU gry Driving Simulator Multi Level Car Parking 

Simulator (na iOS) w okresie od momentu wydania do dnia 28 lutego 2019 r. 

Wykres. Miesięczny rozkład pobrań oraz ARPU dla gry Driving Simulator Multi Level Car Parking Simulator od 

momentu wydania przez Grupę Emitenta do dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Źródło: Emitent 

Gra Multi Level Car Parking Simulator Games została wydana bez promocji na pierwszej stronie sklepu Apple App Store, 

tzw. Featuringu. Dzięki wysokiemu pozycjonowaniu w wyszukiwarce sklepu Apple App Store w pierwszym miesiącu od 

wydania gry liczba pobrań na iOS wyniosła 1,1 mln.  
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2. Gatunek gier Arcade, który dzieli się na m.in.: 

 gry Hyper-Casual (Typ Casual) – gry Hyper-Casual wydawane przez Grupę Emitenta charakteryzują się niskimi 

kosztami produkcji, wysoką popularnością z uwagi na ich powszechny, nie-niszowy charakter. Grupa Emitenta 

korzystając z własnych zespołów deweloperskich planuje produkcję od 5 do 10 prototypów gier Hyper-Casual 

miesięcznie. Wewnętrzne zespoły produkcyjne są zmotywowane do produkcji gier o wysokim potencjale 

monetyzacyjnym poprzez powiązanie wynagrodzenia kluczowego personelu produkcyjnego z sukcesem danej produkcji 

tzw. Revenue Sharing opisanym w rozdziale 6.2.2 

W przypadku osiągnięcia przez prototyp na etapie testów wskaźników: 

 retencji dnia pierwszego na poziomie 50% oraz  

 retencji dnia siódmego na poziomie 20% oraz 

 CPI poniżej $0,4 

Grupa Emitenta planuje za pośrednictwem spółki BoomHits Sp. z o.o. wydanie gry w ramach Hard Launchu, wspierając 

rozwój bazy graczy działaniami marketingowymi.  

Ponadto Grupa Emitenta planuje wydawać gry Hyper-Casual zewnętrznych zespołów, przy spełnieniu na etapie testów 

wyżej opisanych wskaźników, oferując tym zespołom bardziej konkurencyjne warunki od tych oferowanych przez 

największych wydawców gier tego gatunku tematycznego. 

Ilustracja. Zrzuty ekranowe gry Dancing Line  
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Poniższy wykres przedstawia przykładowy rozkład w czasie przychodów i liczby ściągnięć gry Hyper Casual Dancing Line. 

Wykres. Liczba aktywnych, unikalnych graczy (DAU) gry Dancing Line w okresie od premiery (13 grudnia 2016 r.) do 

dnia 31 grudnia 2017 r. 

  

Źródło: Emitent 

Gra Dancing Line wydana wspólnie z Cheetah Mobile od momentu Hard Launch osiągała systematyczne wzrosty miesięcznej 

liczby pobrań, a co ważniejsze notowała wzrost bazy aktywnych użytkowników. Dominującym źródłem przychodów gry Dancing 

Line są reklamy. Grupa od momentu premiery Dancing Line pracowała nad nowymi funkcjonalnościami tego tytułu celem 

zwiększania bazy aktywnych użytkowników oraz zwiększeniem możliwości Monetyzacji graczy poprzez Mikrotransakcje.  

W grudniu 2017 r. w ramach transakcji ze spółką Cheetah Mobile, Grupa Emitenta dokonała sprzedaży praw do gry Dancing 

Line oraz innej gry Hyper-Casual, Dancing Ball za łączną kwotę USD 4 mln + wynagrodzenie dodatkowe za osiągnięcie przez 

gry Dancing Line oraz Dancing Ball parametrów Monetyzacji zgodnie z umową. 

 gry RPG (Role-Playing Game, dalej „Gry RPG”, Typ Mid-Core/Hardcore) tj. z elementami fabularnymi. Gra o linii 

fabularnej w której gracz wciela się w bohatera zdobywającego doświadczenie oraz coraz to lepszy ekwipunek wraz  

z przechodzeniem kolejnych etapów gry. 

Gry RPG wydawane przez Grupę charakteryzują się wyższymi kosztami produkcji w porównaniu do gier Driving 

Simulator oraz Hyper-Casual z uwagi na bardziej skomplikowaną mechanikę rozgrywki, rozbudowaną linię fabularną. 

Niemniej jednak gry tego typu charakteryzują się wyższym potencjałem monetyzacyjnym m.in. z uwagi na większą liczbę 

potencjalnych czynności, zachęt dla gracza skutkujących realizacją Mikrotransakcji. Jednocześnie w odróżnieniu od 

użytkownika gier Hyper-Casual gracz gier RPG jest bardziej zaangażowany, aktywny i średnia retencja graczy tego 

gatunku tematycznego jest wyższa od średniej retencji gier typu Hyper-Casual.  

 

Ilustracja. Zrzuty ekranowe Gry RPG Tiny Gladiators 
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Poniższy wykres przedstawia przykładowy rozkład w czasie przychodów i liczby ściągnięć gry RPG Tiny Gladiators 

Wykres. Miesięczny rozkład pobrań oraz ARPU dla gry arcade-RPG Tiny Gladiators od momentu wydania przez 

Grupę Emitenta do 28 lutego 2019 r. 

 

 
Źródło: Emitent 

Gra Tiny Gladiators w momencie wydania skorzystała z promocji na pierwszych stronach sklepów Apple App Store i Google 

Play (tzw. Featuring opisany w rozdziale 6.2.2. poniżej) co pozwoliło na uzyskanie łącznej liczby pobrań gry w pierwszym 

miesiącu od wydania na globalne rynki (04.2017 r.) około 1 mln. Wyniki wygenerowane przez grę Tiny Gladiators, pierwszą 

grę Grupy Emitenta której głównym źródłem przychodów miały być Mikrotransakcje, zachęciły Grupę Emitenta do prac 

produkcyjnych nad kolejnymi tytułami RPG. Gra ta do Dnia Prospektu wygenerowała ok. 4,3 mln pobrań przy ARPU na 

poziomie $0,28. Kolejnym tytułem z gatunku RPG jest gra Tiny Gladiators 2, którą Grupa Emitenta wydała w listopadzie 2018 

r. Gra ta w marcu 2019 r. uzyskała istotną aktualizację dzięki której zostały poprawione kluczowe parametry monetyzacji 

wymienione poniżej. Dane poniżej dotyczące konwersji i retencji gier gatunku tematycznego RPG dotyczą roku 20184. 

Retencja i konwersja dla gry Tiny Gladiators 2 została przygotowana na podstawie danych za okres nieporównywalny, 

jednakże w ocenie Grupy Emitenta sytuacja rynkowa nie uległa zmianie. W okresie od listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r. 

Pierwsze kampanie marketingowe (User Acquisition) dla gry Tiny Gladiators 2 przeprowadzane od momentu wprowadzenia 

aktualizacji w marcu 2019 r. generują Gross ROAS na poziomie do 224%. 

                                                           
4 https://public-production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf 
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Wykres. Wzrost przychodów brutto gry Tiny Gladiators 2 w ramach prowadzonych działań Live Operations w okresie 

od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. Dane w USD 

 

Źródło: Emitent 

Tabela. Zestawienie KPI gry Tiny Gladiators 2 przed aktualizacją i po aktualizacji która nastąpiła w marcu 2019 r. (dane dla 

użytkowników pozyskanych kanałami darmowymi oraz płatnymi) oraz mediana dla gier gatunku tematycznego RPG 

KPI Przed aktualizacją Po aktualizacji Mediana 

Retencja D1 32,2% 38,4% 27% 

Retencja D7 7,1% 9,6% 7% 

Konwersja D1 1,0% 1,4% b.d. 

Konwersja D7 1,4% 1,6% b.d. 

Źródło: Emitent, opracowanie własne na podstawie raportu GameAnalytics 

Ponadto w kwietniu 2018 r. Grupa Emitenta zawarła umowę z Lions Gate Entertainment Inc., jednym z głównych studiów filmowych 

w Stanach Zjednoczonych, na produkcję gry RPG wykorzystującej elementy jednego z popularnych filmów tego studia. 

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę wybranych tytułów z segmentu gier Hyper-Casual oraz RPG wydawanych przez 

Grupę Emitenta które wygenerowały historycznie największe przychody. 

Tabela. wybrane gry Arcade wydane przez Grupę Emitenta (zarówno iOS jak i Android) 

Tytuł Liczba pobrań ARPU 

Dancing Line 92 274 262* $0,05 

Tiny Gladiators 4 335 726 $0,28 

Spider Square 11 353 838 $0,02 

Football Penalty Goal Kick – Real Soccer League Sports Games 1 746 861 $0,14 

Bird Climb 3 220 520 $0,06 

Running Circles 6 378 719 $0,02 

Źródło: Emitent, * szacowana liczba pobrań gry Dancing Line do dnia 31 grudnia 2017 r. 
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3. Gatunek gier Social Sports Betting PvP (Typ Casual/Mid-Core) – gracz bezpośrednio toczy rozgrywkę przeciwko 

innym graczom np. wirtualne partie bilardu, łucznictwa, strzelectwa itd. Elementem odróżniającym te gry od gier Hyper-

Casualowych jest dodanie elementu hazardu – gracz przed rozgrywką obstawia z dostępnych zasobów wirtualnej waluty 

stawkę która w przypadku wygranej ulegnie podwojeniu. W przypadku przegranej gracz traci wirtualną walutę.  

Wykres poniżej przedstawia dla gry Darts Club liczbę aktywnych graczy organicznych w miesiącu (MAU) oraz średni przychód 

na aktywnego użytkownika organicznego w danym miesiącu wraz z opisem czynników wpływających na liczbę MAU 

organicznych oraz ARPMAU organicznego. 

Wykres. Liczba MAU organicznych oraz ARPMAU graczy organicznych dla gry Darts Club w okresie od września 

2018 r. do lutego 2019 r. 

 

  

Źródło: Emitent 

Wykres. Liczba MAU oraz ARPMAU graczy z płatnego kanału pozyskania (User Acquisition) gry Darts Club w okresie 

od września 2018 r. do lutego 2019 r. 

  

Źródło: Emitent 
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Wykres. Wzrost przychodów brutto gry Darts Club w ramach prowadzonych działań Live Operations w okresie od 1 

listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. Dane w USD 

 

Źródło: Emitent 

4. Gatunek gier Casino (Typ Casual/Mid-Core) – gracz prowadzi grę w kasynie, gdzie może zagrać na określonej liczbie 

maszyn, tzw. „jednorękich bandytów,” obstawia określoną stawkę wirtualnych żetonów w danej rundzie i wygrywa 

określoną pulę w przypadku wylosowania określonej sekwencji na maszynie. Istotnym elementem wpływającym na 

parametry retencji jest odpowiednia oprawa muzyczna i graficzna. Gry Casino nie są promowane przez Featuring z uwagi 

na wewnętrzne zasady Apple App Store oraz Google Play. Obecnie trwają testy gier Casino które Grupa Emitenta planuje 

wydawać. 

5. Gatunek gier Puzzle (Typ Casual) – są to gry logiczne o mechanice gry zbliżonej do gier gatunku tematycznego Hyper-

Casual. Grupa wydaje gry oznaczone jako Puzzle zarówno w Apple App Store jak i Google Play, w których m.in. gracz 

buduje most przy odpowiedniej charakterystyce terenu i przy ograniczonych zasobach tak by pojazd na danej planszy 

(zazwyczaj samochód) mógł przejechać bez szkód na drugą stronę mostu. 

Ilustracja. Zrzuty ekranowe gry Build a Bridge!  
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Gra Build a Bridge! od momentu premiery w kwietniu 2017 r. została pobrana łącznie ponad 25 milionów razy  

przy ARPU na poziomie $0,03. Wysoka liczba pobrań dla tej gry została osiągnięta bez User Acquisition, wyłącznie  

z użytkownikami organicznymi, dzięki wysokiemu pozycjonowaniu w sklepach Apple App Store i Google Play oraz 

rekomendacjom tych sklepów (Featuring). 

Wykres. Miesięczny rozkład pobrań oraz ARPU dla gry Puzzle Build a Bridge! od momentu wydania przez Grupę 

Emitenta do 28 lutego 2019 r.  

 

 
Źródło: Emitent 

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę wybranych tytułów z Gatunku Puzzle wydawanych, przez Grupę Emitenta które 

wygenerowały historycznie największą liczbę pobrań. 

Tabela. Wybrane gry Puzzle wydane przez Grupę Emitenta (zarówno iOS jak i Android). Dane od momentu wydania 

przez Grupę Emitenta do 28 lutego 2019 r. 

Tytuł Liczba pobrań ARPU 

Build a Bridge! 29 253 681 $0,03 

Bridge Builder Simulator  7 818 964 $0,07 

Bridge Construction Simulator 3D  15 857 013 $0,03 

Źródło: Emitent 
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6. Gatunek gier MOBA (eng. Multiplayer Online Battle Arena, Typ Casual/Mid-Core) – gry strategiczne rozgrywane na 

ograniczonym obszarze w trybie wielu graczy. 

Wykres poniżej przedstawia dla gry Tanks a Lot! liczbę aktywnych graczy organicznych w miesiącu (MAU) oraz średni 

przychód na aktywnego użytkownika organicznego w danym miesiącu wraz z opisem wpływających na liczbę MAU 

organicznych oraz ARPMAU organicznego. 

Wykres. Liczba MAU organicznych oraz ARPMAU graczy organicznych dla gry Tanks a Lot! w okresie od września 

2018 r. do lutego 2019 r. 

 

 

Źródło: Emitent 

Wykres. Liczba MAU oraz ARPMAU graczy z płatnego kanału pozyskania (User Acquisition) gry Tanks a Lot!  

w okresie od września 2018 r. do lutego 2019 r. 
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7. Gatunek gier Card (Typ Casual/Mid-Core) w której gracz kolekcjonuje karty do talii za pomocą której stacza pojedynki 

z innymi graczami.  

8. Gatunek gier Match-3 (Typ Casual) w których gracz dopasowuje na planszy jednakowe elementy tak by co najmniej 3 

z nich układały się w jednej linii. Każdy etap gry wymaga wykonania przez gracza określonych zadań wynikających  

z przesuwania elementów po planszy. Na wykonanie zadań gracz może wykonać ograniczoną liczbę ruchów. W trakcie 

rozgrywki gracz może korzystać z wielu ułatwień. 

9. Gatunek gier MMORPG (eng. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, Typ Mid-Core / Hardcore), rodzaj gier 

RPG, w których duża liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie. Podobnie jak w innych rodzajach gier 

fabularnych gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami. 

10. Gatunek gier Hidden Object (Typ Casual), rodzaj gier dla gracza typu Casual w których celem jest znalezienie na 

dopracowanych graficznie planszach określonych przedmiotów. Gracz może korzystać z ułatwień w postaci wskazówek. 

 

Poniższa tabela stanowi podsumowanie systematyki gier wydawanych przez Grupę Emitenta: 

Kryterium Tematyczne Zaangażowanie gracza 

Driving Simulator Casual 

Hyper-Casual Casual 

RPG Mid-Core, Hardcore 

Social Sports Betting PvP Casual, Mid-Core 

Casino Casual, Mid-Core 

Puzzle Casual 

MOBA Mid-Core, Hardcore 

Card Mid-Core, Hardcore 

Match-3 Casual 

MMORPG Mid-Core, Hardcore 

Hidden Object Casual 

Źródło: Emitent 
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Poniżej zawarto podsumowanie wybranych gier Grupy Emitenta wydanych w 2018 i 2019 roku oraz wybrane tytuły w planie 

wydawniczym Grupy Emitenta na 2019 rok. 

Wybrane tytuły wydane przez Grupę Emitenta w 2018 i 2019 roku oraz wybrane tytuły w planie wydawniczym Grupy 

Emitenta na 2019 rok 

Nazwa Gry Opis Ilustracje 

Tanks a Lot! 

  

 

Soft Launch:  

czerwiec – lipiec 2018 r. 

 

Hard Launch: 

Sierpień 2018 r. 

Gatunek tematyczny MOBA. 

Gracze toczą walki czołgów  

w trybach 3 na 3, Battle Royale 

(każdy na każdego aż do 

ostatniego czołgu na polu walki), 

walka o zasoby. Każda z 

rozgrywek ograniczona jest limitem 

czasowym. Gracz rozwija 

posiadane czołgi o coraz to lepsze 

elementy (gąsienice, pancerz, 

działka). 

 

Główne źródło przychodów  

– Mikrotransakcje. 

 

 

 

Darts Club 

 

 

 

Soft Launch: 

Lipiec – sierpień 2018 r. 

Hard Launch: 

Wrzesień 2018 r. 

 

 

Gatunek tematyczny Social 

Sports Betting PvP, gra  

w wirtualne rzutki w trybie wielu 

graczy. Rozgrywka jest możliwa  

w wielu wariantach (301, 501, 

Cricket, ruchome tarcze itd.). Przed 

rozpoczęciem rozgrywki gracz  

w zależności od wybranej tarczy 

przeznacza do puli określoną 

kwotę wirtualnej waluty. W 

przypadku wygranej na gracza 

przechodzi cała pula. Wraz z 

rozwojem rozgrywki gracz 

pozyskuje nowe elementy rzutek 

oraz udoskonala je za wirtualną 

walutę. 

 

Główne źródło przychodów 

Mikrotransakcje. 
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Nazwa Gry Opis Ilustracje 

Tiny Gladiators 2 

 

Hard Launch: 

Listopad 2018 r. 

Gatunek tematyczny RPG, gra 

będąca kontynuacją udanego Tiny 

Gladiators z bardziej uniwersalną 

grafiką oraz rozbudowanym trybem 

kampanii oraz Multiplayer. 

Gra umożliwia szeroki zakres 

rozwoju postaci. Ulepszanie 

wyposażenia gracza następuje 

przez zakupy w wirtualnej walucie  

a także skrzynie z losową 

zawartością. Ponadto gracze mogą 

rywalizować w klanach oraz  

w specjalnych wydarzeniach. 

 

Główne źródło przychodów 

Mikrotransakcje 
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Nazwa Gry Opis Ilustracje 

Bridge Cave 

 

Hard Launch: 

Marzec 2019 r. 

 

 

Gatunek tematyczny Bridge 

Gra czerpiąca z rozwiązań 

udanego Build a Bridge!. Gracz 

buduje mosty w podziemnej krainie 

orków. Gracz może uzyskać 

wskazówki za obejrzeniem reklam 

lub dokonaniem Mikrotransakcji. 

 

Główne źródło przychodów 

Reklamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Peaks Solitaire 

 

Hard Launch: 

Marzec 2019 r. 

 

Gatunek tematyczny Puzzle 

Gra przeznaczona głównie dla 

kobiet, która łączy w sobie 

elementy pasjansu z przygodą  

w pięknie narysowanej krainie 

fantasy. Gracz może ułatwić sobie 

grę kupując uproszczenia 

pozwalające na więcej ruchów 

podczas układania kart. 

 

Główne źródło przychodów 

Mikrotransakcje 
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Nazwa Gry Opis Ilustracje 

Lakeside 

 

Hard Launch: 

Maj 2019 r. 

 

Gra gatunku Driving Simulator  

o szerokim zakresie zadań dla 

gracza, w trybie multiplayer. 

zadania wykonywane są  

w interakcji z innymi graczami. 

Silnik gry Lakeside z istotnie 

rozszerzonym zakresem rozgrywki 

będzie podstawą dla kolejnych gier 

z gatunku Driving Simulator 

wydawanych przez Grupę 

Emitenta. Celem rozbudowy 

zakresu rozgrywki gry Lakeside 

jest zwiększenie Mikrotransakcji  

w strukturze przychodów 

generowanych przez gry Driving 

Simulator. 

 

Główne źródło przychodów 

Mikrotransakcje. 

 

 

 

Cooking Festival 

 

 

Hard Launch: 

Maj 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra gatunku Arcade 

Gra, która pozwala wcielić się  

w szefa kuchni. Gracz będzie 

otwierał w niej nowe restauracje 

 w ciekawych lokalizacjach (jak 

Nepal i San Francisco), aby 

serwować swoim klientom pyszne 

dania. Osią monetyzacji gry będzie 

odblokowywanie nowych 

przepisów na dania i nowych 

lokalizacji. 

 

Główne źródło przychodów 

Mikrotransakcje. 
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Nazwa Gry Opis Ilustracje 

Idle Coffee Corp 

 

 

 

Hard Launch: 

Marzec 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra gatunku Arcade 

 

Zadaniem gracza jest klikanie  

w ekran urządzenia mobilnego, 

 w celu serwowania kawy jak 

największej ilości gości i 

rozbudowy swojej sieci kawiarni na 

całym świecie. Gra podobnie jak 

inne produkcje z tego gatunku 

charakteryzuje się wysoką retencją 

i szybką monetyzacją głównie za 

sprawą reklam. 

 

Główne źródło przychodów 

Reklamy. 

 

 

 

 

 

 

 

Archery Club 

 

 

Hard Launch: 

Czerwiec 2019 r. 

 

 

 

 

Gatunek tematyczny Social 

Sports Betting PvP, gra łucznicza 

w trybie wielu graczy. Gra 

umożliwia rozgrywkę w wielu 

różnych wariantach (ruchome 

tarcze, turnieje łucznicze itp.). 

Przed rozpoczęciem rozgrywki 

gracz w zależności od wybranej 

tarczy przeznacza do puli 

określoną kwotę wirtualnej waluty. 

W przypadku wygranej na gracza 

przechodzi cała pula. Wraz  

z rozwojem rozgrywki gracz 

pozyskuje nowe elementy łuków 

 i strzał oraz udoskonala je za 

wirtualną walutę. 

 

 

Główne źródło przychodów 

Mikrotransakcje. 
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Nazwa Gry Opis Ilustracje 

Mighty Heroes: 

  

Hard Launch: 

Lipiec 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

Gatunek tematyczny Card, gra  

w uniwersum fantasy w której 

gracz gromadzi karty do talii. 

Posiadaną talię gracz wykorzystuje 

m.in. w trybie kampanii oraz  

w trybie gracz vs. gracz. Gra 

czerpie najlepsze rozwiązania  

z gier tj. Hearthstone i Magic: The 

Gathering. 

 

Główne źródło przychodów: 

Mikrotransakcje 

 

Źródło: Emitent 

Opis wybranych planowanych tytułów wydawanych przez Grupę Emitenta w 2019 r.  

Shooting Club 

Hard Launch: 

Listopad 2019 r. 

Gatunek tematyczny Social Sports Betting PvP, gra strzelecka w trybie gracz vs gracz. 

Przed rozpoczęciem rozgrywki gracz w zależności od wybranej strzelnicy przeznacza do puli 

określoną kwotę wirtualnej waluty. W przypadku wygranej na gracza przechodzi cała pula. 

Wraz z rozwojem rozgrywki gracz pozyskuje nowe elementy broni strzeleckiej, nową amunicję 

oraz udoskonala je za wirtualną walutę. 

 

Główne źródło przychodów Mikrotransakcje. 

John Doe 

Hard Launch: 

Październik 2019 r. 

 

Gatunek tematyczny RPG, gra na licencji popularnego amerykańskiego filmu akcji 

wykorzystująca jego fabułę. 

Główne źródło przychodów Mikrotransakcje. 

Music Surfer 

Hard Launch: 

Kwiecień 2019 r. 

Gatunek tematyczny Hyper-Casual, gra muzyczna wydawana przez MoonDrip Sp. z o.o., 

nawiązująca do udanych rozwiązań w Dancing Line. 

Główne źródło przychodów Reklamy. 

Źródło: Emitent 
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Grupa Emitenta w 2019 r. zamierza koncentrować się na premierach gier o dużym potencjale monetyzacyjnym które w ocenie 

Emitenta obejmują m.in.: Tri Peaks Solitaire, Idle Cofee Corp., Cooking Festival, Archery Club, a także kolejnych 11 grach 

tego typu. Gry te w ocenie Grupy Emitenta mają wysoki potencjał monetyzacji w formule Game as a Service. 

Ponadto Grupa w 2019 r. zamierza wydać około 29 gier które w ocenie Grupy Emitenta mogą mieć mniejszy potencjał 

monetyzacji w formule Game as a Service. Gry te obejmują takie tytuły jak m.in.gra Lakeside.  

Grupa Emitenta w 2020 r. planuje wydanie kolejnych 15 gier które mają wysoki potencjał monetyzacji w formule Game as a 

Service, a także 27 gier które w ocenie Grupy Emitenta mogą mieć mniejszy potencjał monetyzacji w formule Game as a 

Service. 

Docelowo Grupa Emitenta zamierza posiadać w portfelu wydawniczym obejmującym gry produkcji własnej jak i zewnętrznych 

twórców: 

 conajmniej 10 gier w formule Game as a Service, gdzie każda gra generuje conajmniej 300 tysięcy USD przychodów 

miesięcznie 

 co najmniej jednocześnie 1-2 gier w formule Game as a Service, gdzie gra lub każda gra generuje przynajmniej 1 milion 

USD przychodów miesięcznie 

Ponadto w planie wydawniczym Grupa Emitenta zawarta jest gra Build a Bridge! wydana w modelu Premium na platformę 

Nintendo Switch w styczniu 2019 roku. Sprzedaż gry w okresie od daty premiery do Dnia Prospektu kształtuje się na poziomie 

288 kopii tygodniowo. Grupa Emitenta ma w planach porty kolejnych tytułów na platformę Nintendo Switch. 

6.2.2. Proces produkcji i wydawania gier 

Proces produkcji gier Free-To-Play trwa od 6 do 12 miesięcy. Zespoły robocze w Grupie Emitenta oprócz prac nad 

istniejącymi produkcjami zajmują się także prototypowaniem gier. Projektanci gier oraz programiści opracowują koncepcję 

gry która podlega akceptacji i prowadzi do stworzenia prototypu. Prototyp obejmuje różne warianty stylu graficznego  

i rozgrywki. Warianty te testowane są pod kątem dopasowania do gustów graczy w postaci plansz pełnoekranowych 

wyświetlanych wybranej grupie graczy jako reklamy w grach wydawanych przez Grupę Emitenta. Gracze na podstawie 

swoich preferencji decydują się na pobranie lub zamknięcie reklamy bez pobierania. Na podstawie analizy statystycznej 

danych otrzymanych z testowanych wariantów wybierany jest ten najchętniej wybierany przez graczy. Proces badania 

preferencji przedstawia poniższy diagram: 

Diagram. Proces badania gustów graczy podczas tworzenia prototypu gry. 

 

Źródło: Emitent 

  

1. Dobór grupy na której 
przeprowadzone zostanie 

badanie preferencji

2. Badanie preferencji 
motywów w grze 

3. Badanie preferencji stylu 
graficznego w grze
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1. Dobór grupy użytkowników na której przeprowadzone zostanie badanie preferencji – pierwszym etapem badania jest 

dobór grupy użytkowników na której przeprowadzone zostanie badanie. Portal Facebook umożliwia bardzo precyzyjny 

dobór użytkowników m.in. pod względem płci, wieku czy miejsca zamieszkania. 

Ilustracja. Zrzut ekranowy narzędzi analitycznych dostępnych na platformie Facebook. 

 

Źródło: Emitent 

2. Badanie preferencji motywów w grze – na tym etapie, w oparciu o działania User Acquisition, badane są preferencje 

graczy wobec motywów w prezentowanych prototypach gier. Prototyp cechujący się najwyższym wskaźnikiem CTR 

(Click-through rate) przechodzi do następnego etapu badania. 

Ilustracja. Badanie preferencji motywu na przykładzie prototypów gier Mafia Realistic oraz Cthulhu Action 

 

Źródło: Emitent 
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3. Badanie preferencji stylu graficznego – na tym etapie, w oparciu o działania User Acquisition, badane są preferencje 

graczy wobec stylu graficznego prototypu wybranego w etapie 2. Prototyp cechujący się najwyższym wskaźnikiem CTR 

(Click-through rate) jest następnie opiniowany celem akceptacji ponoszenia dalszych nakładów na rozwój w pełni 

funkcjonalnej gry. 

Ilustracja. Badanie preferencji stylu graficznego na przykładzie prototypów gier Mafia Realistic i Mafia Cartoon 

 

Źródło: Emitent 

Kolejne miesiące to prace nad doskonaleniem gry i przygotowanie gry do tzw. soft launchu, czyli udostępnienia gry do 

niepełnego kręgu potencjalnych odbiorców z ograniczonym zakresem funkcjonalności. Okres trwania soft launchu jest 

zróżnicowany w zależności od gatunku gry i składa się z etapów:  

1. Etap technologiczny – na tym etapie sprawdzane jest prawidłowe działanie gry na wszystkich urządzeniach z których gra 

może zostać pobrana. Sprawdzana jest stabilność gry oraz jej optymalizacja uwzględniająca wpływ gry na 

funkcjonowanie urządzenia, tj. m.in. zużycie baterii, szybkość działania itp. 

2. Etap monetyzacyjny – po optymalizacji gry w etapie technologicznym optymalizowane są kluczowe wskaźniki, tj. m.in.: 

 Store Conversion Rate – stosunek liczby pobrań danej gry do liczby wyświetleń jej strony na platformie dystrybucji 

cyfrowej (oczekiwane minimum 20%).  

 Crash rate – stosunek liczby nieudanych uruchomień gry do łącznej liczby prób w danej populacji (oczekiwany 

poziom <0,5%). 

 FTUE (first time user experience) First Time User Experience – zestaw statystyk obrazujących skłonność gracza 

do dalszego korzystania z funkcjonalności gry. Przykładowo % graczy przechodzących kolejne etapy gry, % graczy 

przechodzących samouczka itp. Zrozumienie tych wskaźników pozwala na identyfikację etapów gry lub 

funkcjonalności które zniechęcają graczy do dalszej gry. Wiedza ta umożliwia dostosowanie elementów gry do 

oczekiwań graczy. 

 Retencja – minimalne poziomy 

o D1 > 40% 

o D7 > 15% 

o D28 > 8% 

 ARPDAU – Average Revenue per Daily Active User – średni dzienny przychód od aktywnego użytkownika 

 ARPU – liczone dla pierwszych 28 dni w krajach Tier-1, (oczekiwany poziom >USD 0.5) 

 ARPPU – Average Revenue per Paying User – średni przychód od płacącego użytkownika 

 LTV – szacowana łączna wartość przychodów wygenerowana od statystycznego gracza 

 Payer Conversion Rate – Stosunek liczby płacących graczy do aktywnych graczy ogółem wyrażony w procentach 

Przykładowo gra Tri Peaks Solitaire na etapie Soft-launch osiągnęła następujące parametry: 

 Crash rate na poziomie 0,13%; 

 Retencja: D1 – 49%, D7 – 22%, D28 – 14%; 

 ARPU D28 dla krajów Tier-1 na poziomie USD 3.7. 
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Soft Launch gry jest ograniczony terytorialnie i nie stanowi finalnej wersji gry, a pozwala na modyfikacje kierunku rozwoju gry 

i poprawę wskaźników, eksplorując różne podejścia do gry. Zawartość oraz pełna funkcjonalność gry są dodawane na 

podstawie danych zebranych od rzeczywistych graczy podczas etapu Soft Launch. Grupa Emitenta uznaje, że gra zostanie 

wydana w momencie (Hard Launch) gdy kluczowe wskaźniki gry są na satysfakcjonujących poziomach aby rozpocząć jej 

intensywną promocję. Promocja i marketing gier Free-To-Play mają na celu pozyskanie oraz zwiększanie bazy aktywnych 

użytkowników gry (MAU). Działalność marketingowa i promocja gier Emitenta ma zasięg międzynarodowy i prowadzona jest 

kanałami cyfrowymi. Średnie nakłady na produkcję gry Typu Casual wynoszą do PLN 0.1m natomiast średnie nakłady na 

produkcję gry Typu Mid-Core wynoszą pomiędzy PLN 0.5 -1.5m. 

Działania Live Ops 

Po Hard Launchu w ramach wydłużenia cyklu życia gry prowadzone są działania: 

 Aktualizacji gry – zarówno pod względem dostosowania gry do kolejnych aktualizacji systemów operacyjnych urządzeń 

mobilnych jak i dostosowania interfejsu do aktualnych potrzeb graczy; 

 Wprowadzanie nowych funkcjonalności oraz zawartości zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem graczy; 

 Wprowadzanie wydarzeń w grze o charakterze cyklicznym mającym na celu zwiększenie zaangażowania graczy i ich 

retencji; 

 Zarządzanie modelem monetyzacyjnym celem dostosowania oferty Mikrotransakcji do aktualnych potrzeb graczy. 

Działania prowadzone po Hard Launchu uzależnione są indywidualnie od potencjału monetyzacyjnego każdej gry. 

Revenue Sharing 

W Grupie Emitenta istnieje możliwość wydawania gier tworzonych przez kluczowych pracowników lub współpracowników  

z Grupą Emitenta na zasadzie Revenue Sharing. W modelu tym pracownik/współpracownik Grupy Emitenta ponosi sam 

część kosztów wyprodukowania gry, a Grupa Emitenta integruje stworzoną grę m.in. z narzędziami monetyzacyjnymi, 

narzędziami wyświetlania reklam, trybem multiplayer. Grupa Emitenta działa także jako wydawca gry. Revenue Sharing 

pozwala na ograniczenie kosztów produkcyjnych i jednocześnie ryzyka po stronie Grupy Emitenta a jednocześnie jest 

czynnikiem istotnie motywującym pracownika/współpracownika Grupy Emitenta w postaci partycypacji w zysku generowanym 

przez daną grę. 

Według szacunków Zarządu Emitenta koszty Revenue Share stanowiły 14% przychodów Grupy Emitenta w 2018 r. Mając 

na uwadze rosnącą liczbę wydawnych tytułów zewnętrznych deweloperów, Zarząd Emitenta szacuje, że koszty Revenue 

Share w przychodach Grupy Emitenta będą rosły. 

  



Część III Dokument Rejestracyjny 

 

107 
 

Marketing 

Marketing w przypadku gier Free-To-Play wykonywany jest w kanałach płatnych jak i darmowych.  

Poniższy diagram przedstawia kluczowe kanały działań marketingowych związanych z grami wydawanymi przez Grupę 

Emitenta. 

Diagram. Działania marketingowe dla gier wydawanych przez Grupę Emitenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 

Marketing w kanałach płatnych (User Acquisition) 

Reklamy w kanałach płatnych kierowane są do graczy o ściśle określonych kryteriach w tym: wiek, płeć, zainteresowania, 

posiadane urządzenie, dotychczas zainstalowane gry lub aplikacje, kraj pochodzenia, lokalizacja, a nawet pogoda 

występująca w danej lokalizacji.  

Głównym kanałem płatnym wykorzystywanym przez Grupę Emitenta jest portal społecznościowy Facebook. Poprzez reklamy 

kontekstowe portal ten pozwala na pozyskanie użytkowników najbardziej skłonnych do zainstalowania gry i w dalszej 

kolejności Monetyzacji. Grupa Emitenta korzysta także z reklam kontekstowych AdWords w wyszukiwarce Google na 

urządzeniach mobilnych.  

Ponadto Grupa Emitenta może korzystać z usług sieci reklamowych tj. m.in. Chartboost, TapJoy, Vungle, AdMob za 

pośrednictwem których wyświetlane są reklamy gier wydawanych przez Grupę Emitenta w innych grach zewnętrznych 

twórców. Reklamy te w zależności od promowanej gry mają formę banerów reklamowych, graficznych reklam 

pełnoekranowych lub krótkich filmów reklamowych.  

Marketing gier Grupy 
Emitenta 

Kanały płatne Kanały darmowe 

Reklama kontekstowa 
(AdWords) 

Reklama dla 
sprofilowanego 

użytkownika (Facebook) 

Optymalizacja zawartości 
sklepów App Store / 

Google Play 
Pozostałe (np. youtuberzy) 

Reklamy w innych grach 

Narzędzia Cross-Promo 

Promocje wewnątrz gry 

Oceny gier i opinie na App 
Store / Google Play 
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Celem każdej kampanii reklamowej w kanałach płatnych jest zachęcenie do pobrania gier Grupy Emitenta przez 

użytkowników o cechach pozwalających na maksymalizację generowanego przez nich przychodu.  

Marketing w kanałach płatnych oprócz pozyskiwania graczy o pożądanych cechach wpływa pozytywnie także na skuteczność 

działań marketingu w kanałach darmowych. Dzieje się tak wskutek wzrostu ilości pobrań promowanych w ten sposób gier 

oraz rosnącej liczby ocen wystawianych przez graczy. Zjawiska te są rozpoznawane przez algorytmy wyszukiwarek Apple 

App Store i Google Play co wpływa na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwań graczy oraz wyższe miejsca  

w rankingach. W rezultacie gry poprzez marketing w kanałach płatnych są lepiej widoczne na platformach dystrybucji cyfrowej.  

Skala prowadzonej kampanii reklamowanej oraz rodzaj kanału płatnego są uzależnione m.in. od potencjału monetyzacyjnego 

gry, stopnia zaangażowania gracza oraz wpływu pozyskanych użytkowników kanałami płatnymi na ruch darmowy. 

Miarą efektywności prowadzonych działań User Acquisition jest współczynnik ROAS. Poniższe wykresy przedstawiają ROAS 

w zależności od okresu trwania kampanii User Acquisition dla gier Tanks a Lot! oraz Darts Club, które trwały: dla gry Tanks 

a Lot w okresie od 11 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r., dla gry Darts Club w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 31 marca 

2019 r. Kampanie dla tych dwóch gier przeprowadzono po istotnych aktualizacjach oraz wprowadzeniu Live Operations dzięki 

którym w ocenie Zarządu Emitenta gry te można monetyzować w formule Game as a Service. 

Wykres. ROAS (%) w zależności od okresu trwania kampanii User Acquisition (w dniach) dla gry Tanks a Lot! 

 

Źródło: Emitent, kampanie User Acquisition wykonywane w okresie od 11 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. 
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Wykres. Przychody brutto łącznie (gracze organiczni oraz pozyskani z kanałów płatnych) z Monetyzacji gry Tanks  

a Lot! oraz wydatki na User Acquisition na tą grę w okresie od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r.  

 

Źródło: Emitent 

Według szacunków Zarządu Emitenta gra Tanks a Lot! wygenerowała w marcu 2019 r. 269 tys. USD przychodów  

z Monetyzacji (zarówno od graczy organicznych oraz pozyskanych z kanałów płatnych) przy wydatkach na User Acquisition 

w tym miesiącu na poziomie 103 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 r. do marca 2019 r. średniomiesięczny iloraz wydatków 

na User Acquisition do przychodów z Monetyzacji gry Tanks a Lot! wyniósł 24%. 

Wykres. ROAS (%) w zależności od okresu trwania kampanii User Acquisition (w dniach) dla gry Darts Club  

 

Źródło: Emitent, kampanie User Acquisition wykonywane w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. 
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Wykres. Przychody brutto łącznie (gracze organiczni oraz pozyskani z kanałów płatnych) z Monetyzacji gry Darts 

Club oraz wydatki na User Acquisition na tą grę w okresie od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r.  

 

Źródło: Emitent 

Według szacunków Zarządu Emitenta gra Darts Club wygenerowała w marcu 2019 r. 174 tys. USD przychodów z Monetyzacji 

(zarówno od graczy organicznych oraz pozyskanych z kanałów płatnych) przy wydatkach na User Acquisition w tym miesiącu 

na poziomie 57 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 r. do marca 2019 r. średniomiesięczny iloraz wydatków na User 

Acquisition do przychodów z Monetyzacji gry Darts Club wyniósł 26%. 

Poniższy wykres przedstawia łączne przychody z Monetyzacji gry Tiny Gladiators 2 oraz wydatki na kampanie User Aquisition 

dla tej gry w okresie od momentu Hard Launch do dnia 28 lutego 2019 r.  

Wykres. Przychody brutto łącznie (gracze organiczni oraz pozyskani z kanałów płatnych) z Monetyzacji gry Tiny 

Gladiators 2 oraz wydatki na User Acquisition na tą grę w okresie od listopada 2018 r. do lutego 2019 r.  

 

Źródło: Emitent 
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Według szacunków Zarządu Emitenta gra Tiny Gladiators 2 wygenerowała w marcu 2019 r. 99 tys. USD przychodów  

z Monetyzacji (zarówno od graczy organicznych oraz pozyskanych z kanałów płatnych) przy wydatkach na User Acquisition 

w tym miesiącu na poziomie 11 tys. USD. 

W okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. średniomiesięczny iloraz wydatków na User Acquisition do przychodów  

z Monetyzacji gry Tiny Gladiators wyniósł 12%. 

Łącznie dla gier Tanks a Lot!, Darts Club, Tiny Gladiators 2 w okresie od momentu wydania do dnia 31 marca 2019 r. 

średniomiesięczny iloraz wydatków na User Acquisition do przychodów z Monetyzacji wyniósł 24%. Łączne wydatki na User 

Acquisition dla gier Tanks a Lot!, Darts Club, Tiny Gladiators 2 w okresie od momentu wydania do dnia 31 marca 2019 r. 

wyniosły 800 tys. USD. 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wg szacunków Grupa Emitenta wydała łącznie na User Acquisition 

kwotę stanowiącą 8% przychodów z tyt. Mikropłatności, reklam i revenue share. 

Marketing w kanałach darmowych 

Featuring 

Featuring jest szczególną formą darmowej promocji gier na platformach dystrybucji cyfrowej. Niezależne zespoły wydawnicze 

platform Google Play i Apple App Store podejmują decyzję o promocji na stronach swoich sklepów wybranych gier przez 

określony czas. Wybór ten uzależniony jest od oceny jakości gier, potencjału monetyzacyjnego oraz dopasowania do 

aktualnych gustów graczy. 

W czasie promocji wybrane gry mają bardzo szeroką ekspozycję co istotnie zwiększa prawdopodobieństwo pobrania gry. 

Featuring jest szczególnie przydatny w początkowym budowaniu bazy użytkowników nowo wydawanych gier. Promocja ta 

może być także udzielana wielokrotnie co podkreśla wysoką ocenę zarówno pośród graczy jak i zespołów wydawniczych 

platform Google Play i Apple App Store. 

Ilustracja. Przykładowe zrzuty ekranowe pierwszej strony Apple App Store na której promowane są gry Grupy 

Emitenta (obrazek po lewej stronie Tiny Gladiators, obrazek po prawej stronie Build a Bridge!) 

 

Źródło: Emitent na podstawie Apple App Store
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Ilustracja. Featuring na pierwszej stronie Apple App Store będący zapowiedzią premiery w sierpniu 2018 r. gry Tanks 

a Lot! wydawanej przez Grupę Emitenta 

 

Źródło: Emitent na podstawie Apple App Store 

Pozycjonowanie w rankingach 

Oprócz Featuringu platformy Google Play oraz Apple App Store podają ranking aktualnej popularności (wg liczby pobrań) 

gier na swoich platformach oraz ranking gier wg generowanych przez nie przychodów. W obu przypadkach wysokie miejsce 

w tych rankingach pozwala na lepszą ekspozycję gier na platformach dystrybucji cyfrowej i zarazem możliwość darmowego 

pozyskania użytkownika. 

Dotychczasowe sukcesy Grupy Emitenta w rankingach App Store oraz Featuringu 

 Ponad 200 gier wydanych przez Grupę Emitenta znalazło się w rankingu top 10 Games na Apple App Store w co najmniej 

jednym kraju, w którym gra została wydana. 

 111 gier Grupy Emitenta znalazło się na szczycie rankingu Best Free Games na iPhone w co najmniej jednym kraju,  

w którym gra została wydana. 

 158 gier Grupy Emitenta znalazło się na szczycie rankingu Best Free Games na iPad w co najmniej jednym kraju,  

w którym gra została wydana. 

 Grupa Emitenta otrzymała Featuring dla ponad 62 dotychczas wydanych tytułów. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę gier które osiągnęły status w codziennych notowaniach Apple App Store odpowiednio 10, 

50, 100 najpopularniejszych darmowych aplikacji na najważniejszych rynkach przychodowych (tj. w USA oraz w Wielkiej 

Brytanii) z rozróżnieniem na iPhone oraz iPad. Przy założeniu, że codziennie powstaje 1000 gier wydawanych w Apple App 

Store, znalezienie gry w rankingu powyżej miejsca 100 można uznać za wysokie pozycjonowanie w rankingu. 
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Tabela. Liczba gier wydanych przez Grupę w okresie od rozpoczęcia działalności Spółki do Dnia Prospektu które 

znalazły się na odpowiednich pozycjach w rankingach Best Free Games (Apple App Store) 

Liczba gier występujących  

w rankingu Best Free Games US iPhone US iPad UK iPhone UK iPad 

Top 10 12 43 28 79 

Top 50 53 148 83 142 

Top 100 101 166 138 167 

Źródło: Emitent 

Gry wydawane przez Grupę Emitenta znajdują się wysoko w rankingach na najważniejszych rynkach geograficznych (USA, 

UK). Pozwala to na dodatkowe zachęcenie nowych użytkowników do pobrania gier. 

Z 60 gier generujących najwyższe przychody Grupy Emitenta najniżej notowana gra znajdowała się na 68 miejscu 

najpopularniejszych darmowych aplikacji na iPada. Oznacza to, że wysoko lokowane w rankingach Apple App Store gry 

wydawane przez Grupę, istotnie wpływają na przychody osiągane przez Grupę. 

Pozycjonowanie 

Grupa Emitenta jest wiodącym wydawcą gier z gatunku Driving Simulator oraz Bridge. W okresie od rozpoczęcia działalności 

do Daty Prospektu Grupa Emitenta wydała ponad 390 gier typu Driving Simulator które wygenerowały ponad 304 mln 

ściągnięć. Przy wyszukiwaniu w Apple App Store z użyciem słowa klucz „driving simulator”, „parking”, „parking simulator”  

9 na 10 wyszukanych tytułów to gry wydawane przez Grupę Emitenta.  

Ilustracja. Zrzuty ekranowe z Apple App Store pokazujące wysokie pozycjonowanie gier Grupy Emitenta 

 

Źródło: Emitent na podstawie Apple App Store 
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Oceny i opinie użytkowników na Apple App Store i Google Play 

Istotnym czynnikiem wpływającym na pozycjonowanie w rankingach oraz możliwość uzyskania Featuringu są uzyskane 

oceny oraz opinie od graczy. Poniżej tabela z grami wydanymi przez Grupę Emitenta o największej liczbie opinii wraz z ich 

średnią oceną. 

Tabela. Liczba opinii 6 najchętniej ocenianych gier wydanych przez Grupę Emitenta w okresie od rozpoczęcia 

działalności Spółki do dnia 30 września 2018 r. oraz średnia ocena w sklepach Apple App Store (iOS) i Google Play 

(Android) 

Tytuł gry Platforma Liczba opinii Średnia ocena 

Dancing Line iOS 130 187 4,85 / 5 

Dancing Line Android 333 089 4,79 / 5 

Cell Connect iOS 2 939 4,52 / 5 

Cell Connect Android 34 808 4,75 / 5 

Tiny Gladiators iOS 31 633 4,79 / 5 

Tiny Gladiators Android 129 083 4,79 / 5 

Build a Bridge iOS 13 007 4,55 / 5 

Build a Bridge Android 84 035 4,58 / 5 

Coast Guard: Beach Rescue Team (Parking) iOS 2 164 4,58 / 5 

Coast Guard: Beach Rescue Team (Parking) Android 9 321 4,58 / 5 

 Źródło: Emitent 

Cross Promo 

W grach Grupy Emitentach w których wyświetlane są reklamy istnieje możliwość reklamowania w nich innych gier Grupy 

Emitenta. Grupa Emitenta dysponuje autorskim narzędziem optymalizującym wyświetlanie reklam gier własnych oraz reklam 

podmiotów trzecich. W zależności od: 

 możliwej do uzyskania stawki wynagrodzenia za wyświetlenie reklamy promującej gry podmiotów trzecich, oraz 

 oceny skłonności gracza do pobrania gry wydawanej przez Grupę Emitenta, 

narzędzie automatycznie tworzy kolejność wyświetlania reklam określonych gier. 

Ocena skłonności gracza do pobrania gry wydawanej przez Grupę Emitenta jest wypadkową analizy dotychczasowej 

konwersji graczy grających w gry z określonych gatunków tematycznych na gatunki gier im promowane. 

W ten sposób Grupa Emitenta minimalizuje ryzyko wyświetlania nieefektywnych reklam zamiast reklam które mogą 

generować satysfakcjonujące przychody. W okresie od momentu rozpoczęcia działalności przez Spółkę do dnia 30 czerwca 

2018 r. w grach wydawanych przez Grupę Emitenta wyświetlono 4,9 mld reklam typu Cross Promo.
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Ilustracja. Zrzut ekranowy pokazujący przykładowe działania Cross Cromo w grach Grupy Emitenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 

Promocja wewnątrz gier działań mających skłonić użytkownika do dokonania Mikrotransakcji oraz / lub obejrzenia 

reklam. 

Mikrotransakcje stanowią jedno z podstawowych źródeł przychodów Grupy Emitenta. Gry wydawane przez Grupę Emitenta 

posiadają funkcjonalności które gracz może uzyskać po dokonaniu płatności. Płatność dokonywana jest przez kartę 

kredytową gracza która jest zarejestrowana na platformie dystrybucji cyfrowej Apple App Store lub Google Play. 

Mikrotransakcje są promowane graczom m.in. w formie: 

 ograniczonych czasowo ofert, 

 jednorazowych ofert, np. oferta powitalna, 

 ofert specjalnych dostosowanych do graczy, np. gracze o długiej retencji którzy jeszcze nie dokonali Mikrotransakcji 

otrzymują ofertę specjalną. 

Grupa Emitenta aktywnie monitoruje zachowania graczy w wydawanych przez siebie grach i ciągle dostosowuje ofertę celem 

maksymalizacji Monetyzacji graczy poprzez Mikrotransakcje. 

Ilustracja. Zrzut ekranowy pokazujący przykładowe działania promocyjne w grze Tiny Gladiators 

 

Źródło: Emitent 
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Narzędzia własne oraz działania Grupy Emitenta wspierające realizację celów strategicznych 

Grupa Emitenta dysponuje autorskimi narzędziami wspomagającymi: 

 proces produkcji gier, tzw. CORE,  

 integrację urządzeń mobilnych na które pobierane są gry Grupy Emitenta z narzędziami analitycznymi, tzw. Plug-In 

Manager, 

 agregację danych z urządzeń mobilnych na które pobrano gry Grupy Emitenta oraz z platform reklamowych, tzw. 

Dashboard oraz ich analizę. 

Ponadto Grupa Emitenta poprzez spółkę SuperScale Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 50% udziałów) rozwija produkt  

w postaci zbioru komplementarnych usług optymalizacji Monetyzacji, User Acquisition, Business Intelligence oraz Live-

Operations – Meta-Publishing. 

CORE 

Zespół produkcyjny Grupy Emitenta tworzy gry w oparciu o silnik Unity3D. Chcąc wystandaryzować powtarzalne elementy 

produkcji gier Grupa Emitenta stworzyła zbiór wystandaryzowanych blbliotek i funkcjonalności w środowisku Unity3D m.in. 

dla następujących procesów tworzenia gry i zarządzania cyklem życia gry: 

 Wystandaryzowane elementy interfejsu w grze, 

 Mechanika zapisywania stanu gry, 

 Algorytmy wyświetlania ofert Mikrotransakcji w zależności od stopnia zaangażowania gracza, 

 Możliwość optymalizacji z poziomu dewelopera balansu gry bez konieczności jej aktualizacji w Apple App Store i Google 

Play, 

 Zdefiniowanie walut w grze i określenie parametrów kursów wymiany w zależności od wartości Mikrotransakcji, 

 Lokalizacja, 

 Algorytm przechodzenia kolejnych etapów w grze i określenie warunków odblokowania ich dostępu, 

 Parametry zachęt w grze do polecania gry wśród znajomych za pośrednictwem sieci społecznościowych, 

 Optymalizacja procesu dostosowania gry do jej obsługi przez różne urządzenia, 

 Standaryzacja zbioru rejestrowanych czynności gracza w grze, które są następnie raportowane do narzędzi 

analitycznych Grupy Emitenta. 

Plug-In Manager 

Plug-In Manager jest zbiorem bibliotek pozwalających na integrację gier i Metadanych przez nie generowanych z: 

 Sieciami reklamowymi, celem: 

o wyświetlania treści reklamodawców i dopasowaniu treści do obsługiwanych urządzeń mobilnych, 

o analizy efektywności działań reklamowych, 

o stosowania mechanizmu aukcyjnego do optymalizacji Monetyzacji z reklam oraz optymalizacji działań Cross-Promo. 

 Platformami dystrybucji cyfrowej, 

 Sieciami społecznościowymi (Facebook, Twitter), 

 Narzędziami Business Intelligence. 

Podsumowując narzędzia CORE i Plug-in Manager pozwalają Grupie Emitenta na skrócenie procesu produkcyjnego  

i jednocześnie na optymalizację jednostkowych kosztów wytworzenia gry. Narzędzia te optymalizują także przychody 

uzyskiwane z wyświetlanych reklam i wspomagają proces optymalizacji Monetyzacji przez integrację z narzędziami 

analitycznymi wykorzystywanymi przez Grupę Emitenta. 
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Meta-Publishing 

W lipcu 2018 r. inwestycje Grupy Emitenta powiększyły się o spółkę SuperScale Sp. z o.o. skupiającą światowej klasy 

ekspertów w dziedzinie Monetyzacji gier Free-To-Play i User Acquisition pracujących lub współpracujących z globalnymi 

twórcami i wydawcami gier mobilnych, tj. m.in. Supercell, Rovio, Ubisoft, Gameloft, Tilting Point, Flaregames, Pixel 

Federation, Fingersoft. Zespół SuperScale Sp. z o.o. dysponuje autorskim narzędziem analizy Business Intelligence, które 

dotychczas wykorzystywane było przy optymalizacji Monetyzacji gier Free-To-Play jednych z największych globalnych 

wydawców. Celem SuperScale Sp. z o.o. jest łączne świadczenie dla Grupy Emitenta jak i dla podmiotów trzecich usług: 

 optymalizacji Monetyzacji i Business Intelligence – przychód oparty na miesięcznej opłacie stałej od klienta, 

 finansowania lub prowadzenia kampanii User Acquisition – przychód stanowiący udział w nadwyżce przychodów  

z monetyzacji gier dla których prowadzone są kampanie User Acquisition nad kosztami tych kampanii, 

 Live-Operations – przychód stanowiący udział w przychodach z monetyzacji gier klienta, które są skutkiem 

prowadzonych działań Live-Operations. 

 dystrybucji gier klientów w platformach dystrybucji innych niż Apple App Store i Google Play. 

SuperScale Sp. z o.o. (poprzez spółkę zależną Cellense s.r.o.) świadczy usługi dla rozpoznawalnych globalnie producentów 

gier mobilnych, takich jak m.in.: 

 Fingersoft – Business Intelligence, User Acquisition, Live-Operations 

 Frogmind – Business Intelligence, User Acquisition, Live-Operations 

 GrandCru – User Acquisition, Live-Operations 

 Snoubol DOO – User Acquisition 

 BON Games – User Acquisition 

 Dodreams – Business Intelligence 

 Nitro Games – Business Intelligence 

 Traplight – Business Intelligence 

Cellense s.r.o. jest spółką założoną przez p. Ivana Trancika, eksperta Big Data, założyciela platformy Exponea świadczącej 

usługi Business Intelligence dla podmiotów z branży e-commerce. Cellense świadczy usługi Business Intelligence dla 

Emitenta. 

Grupa Kapitałowa SuperScale na Dzień Prospektu posiada podpisane umowy w zakresie usług Business Intelligence  

z klientami o wartości łącznej ok. 120 tysięcy euro przychodów miesięcznie. Obecnie Grupa kapitałowa SuperScale prowadzi 

negocjacje mające na celu rozszerzenie portfela klientów, które potencjalnie skutkowałyby zwiększeniem wartości 

przychodów z usług Business Intelligence o 110 tysięcy euro miesięcznie. Na Dzień Prospektu miesięczne wynagrodzenie 

za usługi Business Intelligence świadczone przez Grupę kapitałowa SuperScale wobec Emitenta wynosi 50 tysięcy euro 

miesięcznie. 

Grupa Kapitałowa SuperScale oczekuje że w drugim kwartale 2019 r. rozpocznie zarządzanie kampaniami User Acquisition 

o miesięcznym budżecie do 450 tys. USD Cellense s.r.o. za świadczone usługi w zakresie User Acquisition ma udział do 50% 

w nadwyżce przychodów z monetyzacji gier dla których prowadzone są kampanie User Acquisition nad kosztami tych 

kampanii. 

W styczniu 2019 roku Grupa Kapitałowa SuperScale rozpoczęła zarządzanie kampaniami User Acquisition dla gry Transit 

King której wydawcą jest BON Games. Dzienne wydatki na działania UA wynoszą pomiędzy 2 a 3 tys. USD. Na poniższym 

wykresie przedstawione zostały nakłady na User Acquisition oraz przychody po odjęciu prowizji Platform Dystrybucji Cyfrowej 

za okres od 11 stycznia 2019 r. do 4 marca 2019 roku.  
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Wykres. Transit King – nakłady na kampanie marketingowe User Acquisition oraz przychody netto osiągane przez 

grę w okresie od 11 stycznia 2019 r. do do 4 marca 2019 r.  

 

Źródło: Emitent 

Klienci Grupy Kapitałowej SuperScale dla których prowadzone są usługi w zakresie Live-Operations na Dzień Prospektu 

uzyskują szacunkowo miesięcznie ponad 600 tys. USD miesięcznie z mikrotransakcji (dane za luty 2019 r.). Działania Live-

Operations pozwalają na istotne zwiększenie przychodów z monetyzacji gier klientów Cellense s.r.o. 

Grupa Kapitałowa SuperScale za świadczone usługi w zakresie Live-Operations ma udział do 50% w przychodach, które są 

skutkiem prowadzonych działań Live-Operations. 

Działania LiveOps prowadzone przez Grupę Kapitałową SuperScale, opierają się na modelowaniu zachowania i skłonności 

użytkowników do zakupów wewnątrz aplikacji. Użytkownicy klasyfikowani są na podstawie 2 kryteriów: (1) częstotliwości 

zakupów wewnątrz aplikacji; (2) daty ostatniego zakupu wewnątrz aplikacji. Poniższy diagram przedstawia sposób w jaki 

klasyfikowani są użytkownicy.  

Ilustracja. Mapa monetyzacji użytkowników stosowana przez Grupę Kapitałową SuperScale 

 

Źródło: Emitent 
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Najczęściej spotykana klasyfikacja pod kątem potencjału monetyzacyjnego dzieli użytkowników na 5 kategorii: orki (gracze 

wydający na Mikrotransakcje miesięcznie więcej niż 50 USD), wieloryby (gracze wydający na Mikrotransakcje miesięcznie 

więcej niż 25 USD i mniej niż 50 USD), delfiny (gracze wydający na Mikrotransakcje miesięcznie więcej niż 5 USD i mniej niż 

25 USD), płotki (gracze wydający na Mikrotransakcje miesięcznie więcej niż 0,01 USD i mniej niż 5 USD) i graczy 

niepłacących. Wskazuje którzy gracze płacą najwięcej (orki i wieloryby) a którzy mają najniższą skłonność do jakichkolwiek 

wydatków (płotki i gracze niepłacący). Wobec tak sprofilowanych graczy nie są prowadzone dalsze działania mające na celu 

ich aktywizację lub zachęcenie do dalszych wydatków. 

W przypadku Grupy Kapitałowej Superscale, klasyfikacja użytkowników jest znacznie szersza. Wobec odpowiednio 

sprofilowanego użytkownika rozpoczynane są dedykowane działania optymalizujące monetyzację. Przykładowo użytkownik 

który nigdy nie dokonał Mikropłatności będzie otrzymywał duże zniżki na zakupy zawartości wewnątrz gry. 

Grupa Kapitałowa SuperScale za świadczone usługi w zakresie dystrybucji gier klientów w platformach dystrybucji innych niż 

Apple App Store i Google Play.ma udział do 50% w przychodach, które pochodzą z tych platform. 

Zespół Grupy Kapitałowej SuperScale na Dzień Prospektu liczy 50 osób, zarząd Cellense s.r.o. planuje zwiększenie zespołu 

do 70 osób pod koniec 2019 roku. Średni koszt zatrudnienia szacowany jest na ok. 2,8 tys. euro. Oczekiwane koszty 

zatrudnienia stanowią szacunkowo 78% oczekiwanych wszystkich miesięcznych kosztów operacyjnych Cellense s.r.o. 

Meta-Publishing pozwoli Grupie Emitenta na maksymalizację potencjału monetyzacyjnego wydawanych gier, efektywne 

prowadzenie kampanii User Acquisition oraz ciągłe dostosowywanie funkcjonalności wydawanych gier do potrzeb graczy. 

Wykres. Hill Climb Racing 2 – udział w przychodach ofert wygenerowanych przez SuperScale na tle pozostałych 

ofert dostępnych w grze w okresie od 1 lutego 2019 r. do do 14 marca 2019 r.  

 

Źródło: opracowanie Emitenta na podstawie danych Superscale Sp. z o.o. oraz App Annie 

Hill Climb Racing 2 jest grą z gatunku tematycznego Arcade wydaną przez studio Fingersoft w grudniu 2016 roku (hard-

launch). Gra została pobrana ponad 150 milionów razy na platformach AppStore oraz Google Play, natomiast cała seria gier 

Hill Climb Racing odnotowała już ponad 1 mld pobrań. Rozgrywka polega na prowadzeniu zróżnicowanych pojazdów,  

a zadaniem gracza jest przejechanie określonej trasy w możliwie najszybszym czasie. Gracz w nagrodę otrzymuje skrzynie 

z losową zawartością oraz wirtualną walutę którą wykorzystuje do kupowania i ulepszania pojazdów lub odblokowywania 

nowych tras. W Hill Climb Racing 2 można grać zarówno w pojedynkę jak i w trybie multiplayer (do 4 graczy). Średnia ocena 

gry na platformach AppStore oraz Google Play wynosi 4.6/5. 

Cellense s.r.o. rozpoczął współpracę w zakresie Meta-Publishingu ze studiem Fingersoft w październiku 2016 r. 

Zawartość płatna wewnątrz gry Hill Clim Racing 2, przed rozpoczęciem działań optymailuzjących monetyzację, dzieliła się na 

2 typy: oferty stałe (skrzynie z losową zawartością, diamenty oraz monety) i oferty sezonowe (zawierające zróżnicowane 

elementy) mające cotygodniową częstotliwość. Od czasu rozpoczęcia przez SuperScale optymalizacji monetyzacji, 

zawartość płatna została poszerzona o oferty spersonalizowane, które pojawiły się w ramach prowadzonych działań Live-

Operations. Są one dopasowane do potrzeb i preferencji graczy dzięki czemu użytkownik (1) ma większą skłonność do 

lut 19 mar 19

Oferty stałe Oferty sezonowe Oferty spersonalizowane (SuperSscale)

Hiil Climb Racing 2 przychód z 
Mikrotransakcji netto za okres 01.02.2019 r. 
– 14.03.2019 r. 
$1M USD (Szacunek: AppAnnie) 

Wzrost przychodów  
z tyt. Ofert spersonalizowanych 
SuperScale 32% 
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zakupów wewnątrz aplikacji oraz (2) odczuwa większą satysfakcję z zakupionej zawartości. Udział ofert spersonalizowanych 

w strukturze przychodów z mikropłatności Hill Climb Racing 2 wahał się w analizowanym okresie od 20% do 60%.  

Zarząd SuperScale Sp. z o.o. oczekuje w 2019 r. wygenerowanie dodatkowych $10 mln USD przychodów z tyt. Meta-

Publishingu dla studia Fingersoft, co miałoby przełożyć się na ponad $2 mln USD przychodów dla Grupy Kapitałowej 

SuperScale w tym roku. Do roku 2020 r. na skutek prowadzonych działań w ramach Meta-Publishingu dla swoich klientów 

Zarząd SuperScale Sp. z o.o. oczekuje zwiększenie generowanych przez nich przychodów o $100 mln USD co pozwoliłoby 

osiągać rocznie ok. $30 mln USD przychodów dla Grupy Kapitałowej SuperScale. 

 

Diagram. Schemat działań SuperScale Sp. z o.o. w ramach Meta-Publishing 
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6.3 Rynek gier na świecie 

Globalny rynek rozrywki podzielony jest na segmenty, których udział nieustannie się zmienia. Głównym czynnikiem, który 

prowadzi do szybkich zmian są przede wszystkim rewolucyjne zmiany technologiczne. W sektorze rozrywki bez ustanku 

pojawiają się nowe możliwości dotarcia do konsumentów i nowe możliwości świadczenia usług. Obok klasycznych form takich 

jak książki, sport, muzyka oraz kino, współczesny konsument szuka rozrywki na rynku gier video oraz szybko rosnącym 

segmencie VoD (Video-on-Demand). Na koniec 2017 roku, największymi segmentami były gry video (122 mld USD), książki 

(116 mld USD) oraz sport (82 mld USD). 

Wykres. Światowy rynek rozrywki (USD mld). 

 

Źródło: VDM, Newzoo, PWC5, 6, Statista7, 8, 9, Grand View Research10, IFPI11 

Zgodnie z szacunkami Newzoo, globalna wartość rynku gier w 2018 r. wyniosła blisko 135 mld USD, co oznaczało wzrost  

w stosunku do 2016 r. o ok 10,6% r/r12. Przewiduje się, że CAGR dla rynku gier w latach 2016-2021 wyniesie ok 10,2%, 

(osiągając w 2021 r. 174 mld USD) i będzie wyższy od prognozowanej przez OECD dynamiki wzrostu realnego PKB dla 

największych państw pod względem wartości sprzedaży gier.  

Według analiz, największym rynkiem geograficznym jest region Azji i Pacyfiku, który już w 2017 r. odpowiadał za 61,1 mld 

USD, co stanowiło ok 50% całego rynku gier. Drugim największym rynkiem był rynek Ameryki Północnej z wartością 29,7 mld 

USD, co odpowiada za ponad 24,4% wartości rynku13.  

  

                                                           
5 https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/pdf/outlook-2017-curtain-up.pdf 
6 https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook/perspectives-from-the-global-entertainment-and-media-outlook-2018-2022.pdf 
7 https://www.statista.com/outlook/201/100/video-on-demand/worldwide 
8 https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-revenue/ 
9 https://www.statista.com/statistics/558423/home-video-revenue/ 
10 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/books-market 
11 https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-revenue/ 
12 https://newzoo.com/resources/ 
13 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2016/03/Global_Games_Market_per_Region_2018.png 
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Największy wpływ na wzrost rynku w 2018 r. miały gry mobilne przeznaczone na smartfony oraz tablety, których wartość 

zwiększyła się o 12,9% r/r. Prognoza Newzoo wskazuje, że w 2019r. smartfony będą generowały 39,2% rynku, czyli 

największą wartość ze wszystkich segmentów. Gry mobilne, rozumiane jako smartfony plus tablety, będą odpowiadały za 

48,6% wartości rynku gier. Opisany trend wynika m.in. ze zmiany modelu dystrybucji gier. Preferencje graczy zmieniają się 

w kierunku dystrybucji cyfrowej, odchodząc tym samym od tradycyjnego modelu dystrybucji fizycznej. Fakt ten wpływa na 

wzrost popularności modelu gier Free-To-Play, w którym producenci oferują użytkownikom dostęp do gry za darmo, natomiast 

przychody generowane są z mikropłatności oraz reklam. 

Poniższy wykres przedstawia globalną wartość rynku gier w latach 2016-2018 wraz z prognozami na lata 2019-2021, podział 

na segmenty został dokonany na podstawie platformy na którą przeznaczona jest gra. 

Wykres. Wartość rynku gier w latach 2016-2021P (USD mld). 

 

Źródło: Newzoo, Global Games Market Report, October 2018 Quarterly Update14 

Grupa Emitenta działa w branży gier mobilnych, które oferowane są poprzez platformy dystrybucji cyfrowej. Jest to najszybciej 

rozwijający się segment rynku gier. W latach 2017-2018 rynek gier mobilnych miał wartość odpowiednio 56 mld USD i 63 mld 

USD, co stanowiło odpowiednio 45,9% i 46,8% wartości rynku gier. Wzrost wartości segmentu gier mobilnych w 2018 r.  

w stosunku do 2017 r. wyniósł ponad 12,8%, podczas gdy cały rynek gier wzrósł o 10,6%. Jednocześnie, dzięki udziałowi na 

poziomie 46,8%, gry mobilne były zdecydowanie największym segmentem rynku gier w 2018 r. Analitycy rynkowi Newzoo 

przewidują, że już w 2020 r. udział segmentu mobile będzie przekraczał 51% całkowitego rynku, przy przewidywanej wartości 

rynku w 2020 r. wynoszącej prawie 161 mld USD. 

Globalnie rynek gier mobilnych jest na etapie dynamicznych wzrostów stając się rozrywką pierwszego wyboru dla graczy na 

całym świecie. Deweloperzy gier skupiają większość wysiłków na rozwoju projektów mobilnych w formule Free-To-Play, 

 z silnym naciskiem na efekt społecznościowy w postaci m.in. zapraszania znajomych do gry, dzielenia się wynikami, czatów 

z innymi użytkownikami, połączenia z sieciami społecznościowymi (Twitter, Facebook, itp.). Rynek gier mobilnych, kładących 

silny nacisk na element społecznościowy, rośnie i zakłada się w prognozach, że w długim terminie będzie w trendzie 

wzrostowym. Wynika to w szczególności ze wzrostu globalnej dostępności Internetu, zwiększającej się liczby posiadaczy 

smartfonów, rosnącej liczby użytkowników platform i portali społecznościowych oraz rosnącego czasu korzystania z urządzeń 

mobilnych.   

  

                                                           
14 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2018/04/Global_Games_Market_2012-2021_per_Segment.png 
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Analizując rynek gier mobilnych, analitycy Newzoo uważają, że w 2020 r. blisko 80% przychodów będzie generowane na 

smartfonach, a pozostałe 20% będzie generowane przez tablety i inne urządzenia przenośne. Porównując rynek gier 

mobilnych z rynkiem gier PC, wartość przychodów z rynku gier PC (w tym WEB-owych) systematycznie spada od 2015 r., 

przy czym zjawisko dotyczy to zarówno gier typowo pudełkowych” jak i WEB-owych. W 2016 roku przychody Facebook Inc. 

w segmencie gier przeglądarkowych były najniższe od 201115 r., a przychody Zynga Inc. dla segmentu PC w 2016 spadły  

o blisko 30%.  

Poniższe tabele przedstawiają wartość przychodów ze sprzedaży gier dla poszczególnych regionów geograficznych oraz 

dwudziestu największych państw. 

Tabela. Regiony geograficzne pod względem przychodów ze sprzedaży gier w 2017r. 

Nr 
Region/ 

Państwo 

Populacja  

(mln) 

Populacja online 

(mln) 

Populacja graczy 

(mln) 

Przychody ze 

sprzedaży (mld 

USD) 

Udział 

(%) 

1 Azja-Pacyfik 4.043,1 1.804,7 1.145,1 61,1 50,2% 

2 
Ameryka 
Północna 

363,1 294,6 180,5 29,7 24,4% 

3 
Europa 

Zachodnia 
405,5 353,6 187,8 19,0 15,6% 

4 

Europa 

Wschodnia  
i Rosja  

352,6 260,2 155,1 3,4 2,8% 

5 
Bliski Wschód  

i Afryka  
1.662,9 585,2 336,2 4,0 3,3% 

4 
Ameryka 

Łacińska 
646,1 397,0 205,7 4,4 3,6% 

Źródło: Newzoo, Insights. 

Zgodnie z powyższą tabelą, największym regionem, zarówno pod względem populacji graczy jak i przychodów ze sprzedaży, 

jest region Azji-Pacyfiku. Odpowiada on za ponad 50% globalnych przychodów ze sprzedaży gier. Szczególnie istotnym 

krajem w tym regionie są Chiny, w których przychody ze sprzedaży gier wyniosły w 2017 roku 32,4 mld USD, co stanowiło 

ponad 53% wartości sprzedaży dla regionu Azji-Pacyfiku i 26,6% wartości sprzedaży całego rynku gier16. W 2017 roku 

przychody ze sprzedaży gier w tym regionie wzrosły o około 15% w porównaniu do roku 2016. Największy bo 25% wzrost  

w 2017 r. w stosunku do 2016 r. odnotowano w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, aczkolwiek odpowiada on jedynie za 

3,3% światowego rynku gier. 

Region Ameryki Północnej jest drugim największym rynkiem gier z przychodami na poziomie 29,7 mld USD w 2017 r. (wzrost 

14,2% r/r). Najsilniej w tym wzroście kontrybuuje segment mobilny, który klasyfikowany jest już jako rynek dojrzały, ale 

nienasycony. Wzrost na tym rynku jest głównie stymulowany przez coraz większą liczbę płacących graczy oraz zwiększenie 

średnich wydatków na grę. W 2017 r. zauważalny był ten sam trend na terenie EMEA. 

Największymi rynkami pod względem przychodów są Chiny oraz Stany Zjednoczone, które odnotowały wartości na 

poziomach odpowiednio 32,4 mld USD oraz 27,6 mld USD.  

  

                                                           
15 https://investor.fb.com/financials/default.aspx 
16 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2016/03/Newzoo_US_Games_Market_Revenues_2014-2021_April_2018-1024x576.png 
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Zgodnie z przewidywaniami platformy analitycznej App Annie, rynek chiński, ze względu na swoją wielkość oraz wejście  

w fazę szybkiego wzrostu17, będzie w kolejnych latach odgrywał wiodącą rolę. Zakłada się, że CAGR rynku w latach 2014-

2021 wyniesie blisko 13,9%, osiągając w 2021 roku wartość ponad 45 mld USD18. Przewidywany udział gier mobilnych będzie 

wynosił 65%, co stanowi ok. 29,4 mld USD. Poniższy wykres obrazuje skalę wzrostów rynku chińskiego.  

Wykres. Rynek gier w Chinach w latach 2014-2021P (USD mld). 

 

Źródło: Newzoo, October 2018 Quarterly Update, Global Games Market Report  

Platforma Newzoo prognozuje, że rynek chiński w latach 2017-21 wzrośnie o 39,5% i odpowiednio 12,8 mld USD. Zgodnie  

z danymi publikowanymi przez Newzoo19, znaczna część przychodów na rynku chińskim będzie generowana przez firmy 

Tencent oraz NetEase. Wzrost wartości rynku chińskiego, będzie napędzany przez szybki rozwój segmentu mobilnego, na 

którym te firmy mają pozycje dominująca. W 2016 roku Tencent oraz NetEase osiągnęły łącznie 7,7 mld USD przychodów  

z gier mobilnych.  

  

                                                           
17 http://go.appannie.com/report-app-annie-market-forecast-2017 
18 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2016/03/Newzoo_Chinese_Games_Market_Revenues_2014-2021_April_2018-1024x576.png 
19 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2018/05/Newzoo_Top_10_Companies_by_Game_Revenues.png 
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6.3.1 Rynek gier mobilnych 

W 2017 r. było blisko 3 mld20 użytkowników smartfonów, co stanowiło ponad 34% światowej populacji. Według analityków do 

2020 r. na świcie będzie blisko 3.6 mld użytkowników smartfonów, przy czym łącznie przewidywana ilość używanych 

smartfonów będzie wynosiła blisko 4,2 mld sztuk. Chiny dominują na świecie pod względem liczby aktywnych użytkowników 

smartfonów – w 2017 roku było ich 717 mln. Drugim największym rynkiem pod względem wykorzystania smartfonów są Indie 

z blisko 300 mln aktywnymi użytkownikami. Na trzecim miejscu są USA z blisko 226 mln aktywnych użytkowników. Najwyższy 

poziom penetracji smartfonami można znaleźć na obszarze Bliskiego Wschodu i wynosi ok. 75% populacji. 

Na poniższym wykresie przedstawiona została liczba użytkowników smartfonów i tabletów w latach 2015-18 oraz ich 

prognozowana liczba w latach 2019-20: 

Wykres. Liczba użytkowników smartfonów i tabletów w latach 2015-2020P (mld). 

  

Źródło: Newzoo, Statista 

Zgodnie z danymi Statista oraz Newzoo, w 2018 roku na świecie było blisko 4,3 mld użytkowników urządzeń mobilnych,  

z czego 70% stanowili użytkownicy smartfonów a 30% użytkownicy tabletów. Do 2021 roku liczba użytkowników urządzeń 

mobilnych ma wzrosnąć do 5,25 mld (+22,7% względem 2018 roku) z czego 3,8 mld (72,4%) mają stanowić użytkownicy 

smartfonów a 1,45 mld (27,6%) użytkownicy tabletów. 

Rynek smartfonów zdominowany jest przez 2 systemy operacyjne: iOS (powiązany z marką Apple) oraz Android (należący 

do Google). Poniższy wykres przedstawia, jaki procent wśród sprzedanych nowych smartfonów w danym okresie, posiadało 

wybrany system operacyjny: 

                                                           
20 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2016/04/Newzoo_Smartphone_Users_Per_Region_2015_2020-2-415x233.png 
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Wykres. Udział rynkowy w globalnej sprzedaży nowych smartfonów z wybranym systemem operacyjnym (1Q 2016  

– 2Q 2018) 

 

Źródło: Statista.com  

Zgodnie z danymi Statista21 od 2010 roku większość nowych smartfonów posiada zainstalowany system operacyjny Android. 

W 1 kwartale 2016 roku udział systemu Android w sprzedaży wynosił 84% i do 2018 roku ulegał jedynie kilkuprocentowym 

wahaniom. Z kolei konkurencyjny system iOS posiadał w 1 kwartale 2016 roku 14,8% rynku nowych smartfonów a w 2 

kwartale 2018 roku było to 12%. Inne systemy zostały całkowicie zmarginalizowane i wyparte z rynku. Zgodnie z danymi 

Unity22 podział rynku jest o tyle interesujący, że gracze korzystający z systemu iOS są skłonni wydawać średnio o 40% więcej 

pieniędzy ($1,24 na użytkownika) niż gracze korzystający z systemu Android ($0,87 na użytkownika). Jednocześnie rynek na 

systemie Android jest kilkukrotnie większy niż na systemie iOS (w Chinach 8-krotnie). Tym samym wyższa rentowność 

osiągana na systemie iOS jest rekompensowana przez wielkość rynku na system Android. W efekcie praktycznie wszyscy 

producenci gier mobilnych, wydają gry na obie platformy (iOS i Android), aby osiągnąć jak największą efektywność  

i maksymalizować swoje zyski. 

Według Newzoo wartość przychodów dla segmentu mobilnych wygenerowanych w 2018 r. wynosiła 63 mld USD. Zgodnie  

z tymi danymi, gry mobilne, w szczególności na smartfony, stały się dominującą kategorią w sektorze gier i odpowiadają za 

46,8% wartości całego rynku. Zgodnie z przewidywaniami analityków Newzoo, w 2020 roku gry mobilne będą odpowiadały 

za ponad 51% wartości całego rynku gier, wartego ok 161 mld USD.  

Głównymi stymulatorami rozwoju rynku gier mobilnych w latach 2017-2018 r. były tzw. blockbustery czyli gry które osiągnęły 

globalny zasięg i przynosiły znaczące dochody tj. PokemonGO, Clash of Clans czy Candy Crush Saga, Mobile Strike (lider 

w osiąganych przychodach na rynku gier mobilnych) czy Honor of Kings (wicelider osiąganych przychodów rynku gier 

mobilnych).  

Zgodnie z prognozami Newzoo, do 2021 r. smartfony będą odpowiadały za prawie 83% przychodów rynku mobile (ok 75 mld 

USD), pozostałe 17% będzie generowane przez tablety.  

  

                                                           
21 https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/ 
22 https://blogs.unity3d.com/2017/02/01/cant-stop-wont-stop-the-2016-mobile-games-market-report/ 

84,10% 81,70%
87,70% 88%

14,80% 17,90%
12,10% 12%

1,10% 0,40% 0,20% 0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

1Q 2016 3Q 2016 1Q 2017 3Q 2017 1Q 2018

Android iOS Inne



Część III Dokument Rejestracyjny 

 

127 
 

Poniższy wykres przedstawia globalną wartość rynku gier mobilnych, definiowanych jako smartfony oraz tablety, w w latach 

2017-2018 wraz z prognozami na lata 2019-2021. 

Wykres. Wartość rynku gier mobilnych w latach 2017-2021P (USD mld). 

 

Źródło: https://newzoo.com/resources/, 

Wartość globalnego rynku gier mobilnych w 2018r. wyniosła 63 mld USD co oznacza wzrost r/r w o 12,8%. Analitycy Newzoo 

prognozują, że w 2021 r. wartość segmentu mobilnego osiągnie wartość 91,2 mld USD co implikuje wzrost w stosunku do 

2017 r. o 62,9%. Oznacza to, że CAGR segmentu mobile w latach 2017-2021 wyniesie 12,9% podczas gdy dla całego rynku 

gier w tym okresie wynosić będzie 10,3%.  

Poniższy wykres przedstawia wartość średnich rocznych przychodów z segmentu gier mobilnych na 1 płacącego 

użytkownika, na kluczowych rynkach. 

Rysunek. Kluczowe rynki gier mobilnych w 2017 roku 

 

Źródło: AppLift, Newzoo, The Global Mobile Games Landscape 
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Zgodnie z danymi AppLift oraz Newzoo23, średni roczny przychód na płacącego użytkownika mobilnego w 2017 roku był 

największy na rynku Północnoamerykańskim i wynosił 108,35 USD. To o ponad 45,6% więcej niż na drugim pod tym 

względem rynku Zachodnioeuropejskim (74,4 USD) oraz 55,8% więcej niż na rynku Azja-Pacyfik (55,84 USD). Najmniej na 

gry mobilne wydawali gracze na rynkach Bliskiego Wschodu oraz Afryki – średnio 14,65 USD na płacącego użytkownika. 

W obliczu silnej konkurencji pomiędzy producentami aplikacji mobilnych, coraz istotniejszym aspektem są nakłady marketingowe 

na pozyskiwanie użytkowników – User Acquisition. W 2018 roku globalne wydatki na User Acquisition dla aplikacji mobilnych 

wyniosły 38,9 mld USD (+43,5% r/r). Zgodnie z prognozami analityków AppsFlyer24 w latach 2018-2020 oczekiwany jest dalszy 

wzrost tego rynku. Globalna wartość wydatków na User Acquisiton w 2020 roku może wynieść 64,6 mld USD (+66% vs 2018). 

Wykres. Globalne wydatki na User Acquisition dla aplikacji mobilnych w latach 2017-2020 (mld USD) 

 

Źródło: AppsFlyer 

  

                                                           
23 https://newzoo.com/wp-content/uploads/2017/06/Newzoo_Applift_Mobile_Games_Landscape_2017.png.jpg 
24 https://www.appsflyer.com/blog/app-install-ad-spend-predictions-2017-2020/ 
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Konkurencja w branży gier  

Liczba wszystkich funkcjonujących na świecie Spółek zajmujących się produkcją gier jest bardzo trudna do określenia.  

W USA jest to ponad 280025 przedsiębiorstw, w Wielkiej Brytanii około 220026, w Niemczech ponad 50027 a we Francji ponad 

30028. Pozwala to oszacować łączną liczbę profesjonalnych spółek gamingowych (producentów oraz wydawców) na poziomie 

kilkunastu – kilkudziesięciu tysięcy na świecie. Jednocześnie zgodnie z analizami Quora29 oraz danymi Unity30 w 2016 roku 

na świecie działało około 1,6 – 2 mln zespołów game daweloperów (włączając w to niezależnych twórców oraz zatrudnionych 

w profesjonalnych studiach deweloperskich). Sprawia to, że pozornie konkurencja na globalnym rynku jest ogromna. Biorąc 

jednak pod uwagę najnowsze dane Newzoo31, dotyczące koncentracji rynku, 25 największych Spółek w branży, odnotowało 

w 2017 roku przychody na poziomie 94,1 mld USD osiągając 77,3% udziału w rynku. Oznacza to wzrost w porównaniu do 

2016 roku o 29%, podczas gdy rynek ogółem wzrósł o 14,2% r/r. Na poniższym wykresie przedstawione zostały przychody 

ze sprzedaży gier, 10 największych, notowanych przedsiębiorstw z branży: 

Wykres. Przychody 10 największych notowanych spółek w segmencie gier w latach 2016-2017 (USD mld) 

 

Źródło: Newzoo, Top 25 Public Game Companies Earn $94.1 Billion in 2017 

Największym przedsiębiorstwem w branży gier w 2017 roku, był Tencent, który zanotował 18,1 mld USD przychodów 

(+50,83% r/r). Kolejne w kolejności było Sony z 10,5 mld USD przychodów (+34,6% r/r), Apple z 8 mld USD (+19,4% r/r) oraz 

Microsoft z 7,1 mld USD (+9,23% r/r).  

Analogicznie wygląda koncentracja w przypadku segmentu gier mobilnych, w którym specjalizuje się BoomBit. Poniżej 

zaprezentowane zostały udziały 50 największych producentów gier mobilnych w przychodach z 1000 najpopularniejszych 

gier. Na platformie Android, najwięksi producenci odpowiadają za 80% przychodów, podczas gdy kolejne 447 przedsiębiorstw 

kontrybuuje w 20% przychodów. Analogicznie sytuacja wygląda na platformie iOS na której najwięksi producenci odpowiadają 

za 77% przychodów z 1000 najpopularniejszych gier, a kolejne 447 przedsiębiorstw posiada około 23%.  

                                                           
25 https://www.forbes.com/sites/kevinanderton/2017/04/29/the-business-of-video-games-a-multi-billion-dollar-industry-infographic/#711bf9f96d27 
26 https://ukie.org.uk/research 
27 http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Fact-sheets/Business-services-ict/fact-sheet-gaming-industry-en.pdf 
28 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/events/article/france-is-second-in-the-world-for 
29 https://www.quora.com/How-many-game-developers-existed-in-2016 
30 https://web.archive.org/web/20160730021122/http://unity3d.com:80/public-relations 
31 https://newzoo.com/insights/articles/top-25-public-game-companies-earn-94-1-billion-in-2017/ 
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Koncentracja na rynku gier mobilnych – Udział największych 50 deweloperów gier mobilnych w przychodach top 

1000 gier (kwiecień 2016). 

 

Źródło: Newzoo, The Mobile Games Market. How to compete in the crowded marketplace. Casual games sector report 2016, s. 5 

Powyższe dane pokazują postępującą koncentrację rynku w rękach największych przedsiębiorstw. Tym samym droga do 

osiągnięcia sukcesu przez mniejszych producentów jest coraz trudniejsza. Na każde 1000 nowych gier mobilnych 

udostępnianych na największych platformach mobilnych, zaledwie 0,3% ma szansę osiągnąć przychody przekraczające  

1 mln USD32. 

Do osiągnięcia globalnego sukcesu w segmencie gier mobilnych, w którym specjalizuje się Grupa Emitenta, nie wystarczy 

stworzenie dobrego i dopracowanego produktu. Kluczowe jest posiadanie odpowiednich zasobów (środki finansowe, umowy 

dystrybucyjne lub obecność na największym rynkach, duże portfolio gier pozwalające na stosowanie Cross-Promo) oraz know 

how (w zakresie User Acquisition, posiadanie efektywnego modelu monetyzacyjnego). Grupa Emitenta na rynku gier 

mobilnych jest obecna od 2011 roku. Wieloletnie doświadczenie, szerokie portfolio wydanych tytułów, spośród których  

3 osiągnęły przychody przekraczające 1 mln USD, oraz obecność na największych globalnych rynkach (w tym Chiny i USA) 

stawia Grupę Emitenta na pozycji podmiotu konkurencyjnego na rozwijającym się globalnym rynku gier mobilnych.  

Poniżej przedstawieni zostali konkurenci Grupy Emitenta na globalnym i lokalnym rynku gier Free-To-Play, o najbardziej 

zbliżonej działalności do Grupy Emitenta oraz konkurenci w obrębie poszczególnych gatunków tematycznych gier. 

Tabela. Konkurenci Grupy Emitenta w segmencie gier Free-To-Play. 

Najwięksi gracze na 

rynku gier free to play 
Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Tencent Chiny 
King of Glory, League of Legends  
(pośrednio przez Riot Games) 

Holding kontrolujący Supercell, 

Miniclip, Riot Games. 
Posiadający także akcje w Epic 
Games (Unreal Tournament), 

Glu Mobile, Activision Blizzard, 
Tesla 

Supercell Finlandia 
Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans, 
Hay Day 

Gry Strategiczne w trybie 
multiplayer, MOBA (Multiplayer 
Online Battle Arena), gry 

farmerskie 

King  Irlandia Candy Crush Saga, Bubble Witch Saga 
Głównie casualowe gry typu 

match-three 

Gungho  Japonia Puzzle & Dragons Gry RPG, gry logiczne 

Machine Zone USA Game of War, Mobile Strike 
Gry strategiczne w trybie 
multiplayer 

Źródło: Google 

                                                           
32 https://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_CGA_How_to_Compete_in_Mobile_Games 
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Konkurenci  

o najbardziej zbliżonej 

działalności do Grupy 

Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Supercell Finlandia 
Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans, 

Hay Day 

Gry Strategiczne w trybie 
multiplayer, MOBA (Multiplayer 

Online Battle Arena), gry 
farmerskie 

Playtika  Izrael 
Slotomania, World Series of Poker, Ceasars 
Slots, Poker Heat, Vegas Words 

Gry Casino 

Miniclip 
 Wielka 
Brytania 

8 Ball Pool, Pnague Inc., Bowling King, 
Soccer Stars, Basketball Stars 

Gry Social Sports Betting PvP 

Glu Mobile  USA 
Kim Kardashian: Hollywood, Deer Hunter 
2017, Cooking Dash 

Gry FPS, gry RPG, gry 
zręcznościowe 

Gameloft  Francja 
Asphalt 8: Airborne, Despicable Me: Minion 
Rush 

Gry wyścigowe, gry 
zręcznościowe 

Big fish  USA Big Fish Casino, Gummy Drop Gry Casino, Match-3, HOPA 

Ketchapp  Francja Fidget Spinner, 2048 Hyper-Casual 

Źródło: Google 

Polscy producenci  

gier Free-To-Play 
Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Ten Square Games Polska 
Let's Fish: Sport Fishing Games. Bass 

Simulator, Extreme Sport Fishing 

Gry zręcznościowe – tematyka 

wędkarska 

T-Bull Polska 
Moto Racer: Go, Top Speed: Drag & Fast 

Racing, Best Sniper: Shooting Hunter 3D 
Gry typu Driving-Simulator 

Infinite Dreams Inc. Polska Sky Force Roladed, Can Knockdown Gry Hyper-Casual 

GameDesire Sp. z o. o. Polska Snooker Live Pro, Pool Live Pro 8 Gry Social Sports Betting PvP 

Vivid Games Polska Real Boxing Gry zręcznościowe 

Źródło: Google 

 

Konkurenci na rynku 

gier Driving Simulator 
Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Ovi Lex Software Rumunia 
Euro Truck Driver – 2018, Train Driver 2018, 
Drag Sim 2018, Driving School 2017, Bus 

Simulator 17 

Gry Driving Simulator. 

Mageeks Apps & Games Polska 
Construction Simulator PRO 2017, Truck 
Simulator PRO 2, Farming PRO 2017 

Gry Driving Simulator. Gry  
w większości wydawane  

w formule Premium 

Axes in Motion Hiszpania Extreme Car Driving Simulator Gry Driving Simulator. 

Games2win Indie 
Driving Academy 2017 Simulator 3D, 
Parking Frenzy, 

Gry Driving Simulator, gry 
fabularne. 

Źródło: Google 

Konkurenci na rynku 

gier Social Sports 

Betting PvP 

Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Miniclip 
Wielka 

Brytania 

8 Ball Pool, Pnague Inc., Bowling King, 

Soccer Stars, Basketball Stars 
Gry Social Sports Betting PvP 

Com2uS  USA Golf Star, Ace no. 1 Fishing 
Gry RPG, gry sportowe, gry 
zręcznościowe 

Playdemic 
Wielka 

Brytania 
Golf Clash 

 Gry Social Sports Betting PvP, 

Gry city-builder, gry farmerskie 

Źródło: Google 
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Konkurenci na rynku 

gier Hyper-Casual 
Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Voodoo Francja Helix Jump, Flappy Dunk, Snake vs. Block Hyper-Casual 

Ketchapp Francja Fidget Spinner, 2048, Catch Up Hyper-Casual 

Źródło: Google 

Konkurenci na rynku 

gier Casino 
Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Playtika Izrael 
Slotomania, House of Fun, Bingo Blitz, 

WSOP, CZR Casino 
 Gry Casino 

DoubleU Games 
Korea 

Południowa 
DoubleDown Casino, DoubleU Casino Gry Casino 

Scientific Games USA 
Jackpot Party Casino, Gold Fish Casino, 
Quick Hits, Hot Shots 

Gry Casino 

Zynga USA 
Zynga Poker, Hit it Rich!,  
Wizard of Oz Slots, Black Diamond 

Gry Casino, gry farmerskie,  
gry typu Driving Simulator 

Aristocrat Australia 
Heart of Vegas, FaFaFa – Real Casino 
Slots, Cashman Casino 

Gry Casino 

Churchill Downs USA 
Big Fish Casino, Big Fish Bingo, Jackpot 

City Slots 
 Gry Casino 

Huuuge Games Polska Huuuge Casino  Gry Casino 

Źródło: Google, Eilers & Krejcik Gaming 

Konkurenci na rynku 

gier Puzzle 
Kraj Przykładowe tytuły Opis działalności 

Ketchapp Francja Fidget Spinner, 2048, Catch Up Hyper-Casual 

BitMango Korea 
Roll the Ball, Wod Cookies, Block! Hexa 

Puzzle 
Hyper-Casual 

Gram Games 
Wielka 

Brytania 
Six!, 1010 Gry Puzzle 

Źródło: Google 

6.4 Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki. 

Na działalność Emitenta oraz główne rynki, na których Emitent prowadzi swoją działalność nie mają wpływu czynniki 

nadzwyczajne. 

6.5 Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, 

albo od nowych procesów produkcyjnych. 

Grupa Emitenta nie jest uzależniony od patentów lub licencji, umów finansowych albo nowych procesów produkcyjnych  

w istotnym z punktu widzenia działalności lub rentowności Grupy. Grupa nie jest uzależniona od żadnych umów handlowych 

lub przemysłowych, w tym umów z dystrybutorami. Grupa nabywa prawa do licencji na wykorzystywanie silników 

programistycznych oraz elementów graficznych od dużych międzynarodowych producentów. Transakcje przeprowadzane są 

za pośrednictwem stron internetowych producentów, poprzez które deweloperzy mogą kupić licencje do używania silnika 

bezterminowego, wydzierżawić licencje na silnik terminowo, nabyć licencje powiązane tylko z procentem przychodów z zysku 

z gry oraz kupić dodatki do silnika czy materiały graficzne. Na potrzeby swojej działalności Grupa z reguły wybiera zakup 

licencji na silnik Unity3D, za który ponosi się jedynie opłatę wstępną i nie ma potrzeby ponoszenia kolejnych opłat 

miesięcznych lub prowizji od sprzedaży. Rynki elementów programistycznych wykorzystywanych w produkcji gier, 

pochodzących od zewnętrznych dostawców, są wysoce konkurencyjne, a każdy typ elementu jest oferowany przez wielu 

producentów. W efekcie, w ocenie Grupy, korzystanie z tego rodzaju elementów nie stanowi o uzależnieniu od dostawców, 

ani też nie rodzi ryzyka powstania takiego uzależnienia w dalszej działalności Grupy. 
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6.6 Podstawy wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji 

konkurencyjnej. 

Wszelkie dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł o różnym 

stopniu wiarygodności lub zostały przygotowane na podstawie informacji pochodzących od Zarządu Emitenta. Informacje 

niepochodzące od Zarządu Emitenta zostały powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadzać w błąd, w szczególności nie 

zostały pominięte żadne fakty, które sprawiałyby, że ich powtórzenie jest niedokładne. Źródła wszystkich danych zostały 

podane w źródłach wykresów i tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach gdzie zostały one przytoczone. 
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7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1 Opis grupy, do której należy Emitent 

Emitent, będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, przeszedł restrukturyzację struktury własności, która wpłynęła na 

obecną strukturę Grupy. Restrukturyzacja przebiegła w następujących krokach: 

 do spółki BoomBit Games Ltd wniesiono 100% akcji spółki BoomBit Inc.; 

 umorzono 33% akcji posiadanych przez Digital Bark Studios Ltd w spółce Play With Games Ltd, w wyniku czego Emitent 

stał się posiadaczem 100% akcji w spółce Play With Games Ltd; 

 100% akcji spółki BoomBit Games Ltd zostało wniesionych do spółki We Are One Ltd; 

 We Are One Ltd wniosło 100% akcji spółki BoomBit Games Ltd do Emitenta, w związku z czym Emitent posiada 100% 

akcji BoomBit Games Ltd, a BoomBit Games Ltd posiada 100% akcji w spółce BoomBit Inc. 

Grupa składa się z Emitenta jako podmiotu dominującego oraz ośmiu spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od 

Emitenta. Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy na Datę Prospektu. Znaczni akcjonariusze Emitenta są wymienieni 

w puncie 18 Znaczni Akcjonariusze części III Prospektu. 

Grupa na Dzień Prospektu posiada także inwestycje w 3 jednostkach współkontrolowanych. 

Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 

BoomBit Games Ltd. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat spółki BoomBit Games Ltd. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki BoomBit Games Ltd., co uprawnia do 

wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki BoomBit Games Ltd. 

Firma spółki BoomBit Games Ltd. 

Siedziba i adres Office 102, 2 London Bridge Walk, London SE1 2SX, United Kingdom 

Organ rejestrowy Rejestr Przedsiębiorców Anglii i Walii (The Registrar of Companies for 

England and Wales) 

Numer rejestrowy 08943502 

BoomBit Games Ltd. jest wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android 

(Google Play) a także zarządza działalnością podmiotu zależnego, spółki BoomBit Inc. BoomBit Games Ltd. skupia się na 

wydawaniu gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym. 

  

Emitent

BoomBit 
Games 

Ltd. 
(100%)

BoomBit 
Inc. 

(100%)

Play With 
Games 

Ltd. 
(100%)

PixelMob        
Sp. z o.o. 

(100%)

Best Top 
Fun 

Games 
Sp. z o.o. 

(100%)

SuperScale

Sp. z o.o. 

(50%)

Cellense 
s.r.o

100%

Woodge 

Sp. z o.o. 

(55%)

MoonDrip

Sp. z o.o.

(50%)

Mindsense 
Games   

Sp. z o.o. 
(50%)

BoomBook
s sp. z o.o. 

(100%)

BoomHits 
sp. z o.o. 
(100%)
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BoomBit Inc. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat spółki BoomBit Inc. 

Na Datę Prospektu, BoomBit Games Ltd. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki BoomBit Inc., co uprawnia 

do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki BoomBit Inc. BoomBit Inc. jest wydawcą gier na 

największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android (Google Play). BoomBit Games Ltd. skupia 

się na wydawaniu gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym. 

Firma spółki BoomBit Inc. 

Siedziba i adres 8275 S. Eastern Ave, Suite 200 Las Vegas, NV 89123, USA 

Organ rejestrowy Rejestr prowadzony przez Sekretarza Stanu Nevada (Nevada Secretary 

of State) 

Numer rejestrowy NV20151555302 

Spółka BoomBit Inc, jest spółką pośrednio zależną od Emitenta.  

Play With Games Ltd. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Play With Games Ltd., co uprawnia do 

wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Play With Games Ltd. 

Firma spółki Play With Games Ltd. 

Siedziba i adres Peat House, Newham Road, Truro, Cornwall, TR1 2DP, United Kingdom 

Organ rejestrowy Rejestr Przedsiębiorców Anglii i Walii (The Registrar of Companies for 

England and Wales) 

Numer rejestrowy 08906706  

Play With Games Ltd. jest wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android 

(Google Play). Play With Games Games Ltd. skupia się na wydawaniu gier generujących stabilne przepływy pieniężne Grupie 

Emitenta. 

Best Top Fun Games Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Best Top Fun Games Sp. z o.o., tj. 100 

(sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), co uprawnia do wykonywania 100% głosów 

na zgromadzeniu wspólników spółki Best Top Fun Games Sp. z o.o. 

Firma spółki Best Top Fun Games Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 4, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000505402 

Best Top Fun Games Sp. z o.o. jest producentem i wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple 

App Store) oraz Android (Google Play). Best Top Fun Games Sp. z o.o. skupia się na wydawaniu gier o wysokim potencjale 

monetyzacyjnym. 
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PixelMob Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki PixelMob Sp. z o.o., tj. 100 (sto) udziałów 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 

zgromadzeniu wspólników spółki PixelMob Sp. z o.o. 

Firma spółki PixelMob Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000722945 

PixelMob Sp. z o.o. jest wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android 

(Google Play). PixelMob Sp. z o.o. skupia się na wydawaniu gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym. 

Woodge Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 55% udziałów w kapitale zakładowym spółki Woodge Sp. z o.o., tj. 55 (pięćdziesiąt pięć) 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.750,00 PLN (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt), co uprawnia do wykonywania 

55% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Woodge Sp. z o.o. 

Firma spółki Woodge Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000740917 

Woodge Sp. z o.o. jest producentem gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android 

(Google Play).  

Woodge Sp. z o.o. skupia swoją działalność na produkcji gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym. 

BoomBooks Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki BoomBooks Sp. z o.o., tj. 100 (sto) 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 

zgromadzeniu wspólników spółki BoomBooks Sp. z o.o. 

Firma spółki BoomBooks Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000755535 

BoomBooks Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność związaną z wydawaniem gier komputerowych. 
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BoomHits Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki BoomHits Sp. z o.o., tj. 100 (sto) udziałów 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 

zgromadzeniu wspólników spółki BoomHits Sp. z o.o. 

Firma spółki BoomHits Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000756215 

BoomHits Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność związaną z wydawaniem gier komputerowych. 

Wykaz inwestycji w jednostki współkontrolowane przez Grupę Emitenta. 

Mindsense Games Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mindsense Games Sp. z o.o., tj. 50 

(pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 2500,00 PLN, (dwa tysiące pięćset złotych) co uprawnia do wykonywania 50% 

głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Mindsense Games Sp. z o.o. 

Firma spółki Mindsense Games Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000722948 

50% udziałów w spółce Mindsense Games Sp. z o.o. zostało objętych przez Emitenta w dniu zawiązania tej spółki, tj. w dniu 

28 lutego 2018 roku. Zgoda na objęcie tych udziałów objęta jestuchwałą nr 5 Zgromadzenia Wspólników spółki Aidem Media 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lutego 2018 roku. 

Mindsense Games Sp. z o.o. jest wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz 

Android (Google Play). Mindsense Games Sp. z o.o. skupia swoją działalność na wydawaniu gier monetyzowanych w modelu 

Free-to-Play. 

MoonDrip Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki MoonDrip Sp. z o.o., tj. 200 (dwieście) 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych), co uprawnia do wykonywania 50% 

głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MoonDrip Sp. z o.o. 

Firma spółki MoonDrip Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000738585 

MoonDrip Sp. z o.o. jest producentem i wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) 

oraz Android (Google Play). MoonDrip Sp. z o.o. skupia swoją działalność na produkcji gier klasy o wysokim potencjale 

monetyzacyjnym. 
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SuperScale Sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki SuperScale Sp. z o.o., tj. 500 (pięćset) 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), co uprawnia do wykonywania 50% 

głosów na zgromadzeniu wspólników spółki SuperScale Sp. z o.o. 

Firma spółki SuperScale Sp. z o.o. 

Siedziba i adres ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska 

Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy 

Numer rejestrowy 0000510468 

Spółka prowadzi działalność w zakresie Meta-Publishing’u. 

Cellense s.r.o. 

Na Datę Prospektu spółka SuperScale Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale spółki Cellense s.r.o., co uprawnia do 

wykonywania 100% głosów w ramach spóki Cellense s.r.o. 

Firma spółki Cellense s.r.o. 

Siedziba i adres Zálužická 1, Bratysława 821 01, Słowacja 

Numer rejestrowy 94037/B 

Spółka prowadzi działalność w zakresie Meta-Publishing’u
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8 ŚRODKI TRWAŁE 

8.1 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 

wykorzystanie przez Emitenta środków trwałych 

W stosunku do Grupy Emitenta nie były i nie są obecnie prowadzone żadne postępowania związane z naruszeniem przepisów 

o ochronie środowiska. Nie istnieją żadne zagadnienia i wymogi z zakresu ochrony środowiska, które mogłyby mieć istotny 

wpływ na działalność Emitenta, w szczególności na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych środków trwałych. 

9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Przegląd zasobów kapitałowych Grupy Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 

oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018. Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za rok 

zakończony 31 grudnia 2017 oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018, zostały sporządzone zgodnie z MSSF. 

9.1 Sytuacja finansowa 

Tabela: Wybrane elementy sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Elementy sprawozdania z całkowitych 

dochodów 

1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży  20 464 14 059 20 957 7 048 

Koszty własne sprzedaży  -7 275 -5 168 -8 115 -2 673 

Zysk brutto ze sprzedaży 13 189 8 891 12 842 4 375 

Koszty ogólnego zarządu  -2 116 -1 372 -2 813 -873 

Przychody operacyjne pozostałe 2 6 575 1 

Koszty operacyjne pozostałe -551 -55 -43 -150 

Zysk z działalności operacyjnej 10 524 7 470 10 561 3 353 

Przychody finansowe - - - - 

Koszty finansowe - - - - 

Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych 

przedsięwzięciach 
- - -2 - 

Zysk przed opodatkowaniem 10 524 7 470 10 559 3 353 

Podatek dochodowy  -2 043 -1 525 -2 089 -672 

Zysk netto roku obrotowego  8 481 5 945 8 470 2 681 

Pozostałe dochody całkowite - - 556 - 

Dochody całkowite razem 8 481 5 945 9 026 2 681 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Wybrane elementy sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Elementy sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa trwałe  31 374 9 944 5 659 

Rzeczowe aktywa trwałe 1624 1 568 310 

Nakłady na prace rozwojowe 14 638 8 322 5 321 

Wartość firmy 14 233 - - 

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach 20 - - 

Aktywa finansowe pozostałe 189 - - 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 670 54 28 

Aktywa obrotowe 12 242 10 947 6 117 

Zapasy pozostałe - - 16 

Należności handlowe i szacunkowe  2 400 8 980 2 583 

Należności z tytułu podatku dochodowego - - 134 

Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 1 320 666 253 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 522 1 301 3 131 

RAZEM AKTYWA 43 616 20 891 11 776 

Kapitał Własny 33 122 15 408 10 009 

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 2 0 0 

Kapitał zakładowy 6 000 4 000 4 000 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 9 205 - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 556 - - 

Zatrzymane zyski 8 888 2 927 64 

Wynik finansowy bieżącego okresu 8 470 8 481 5 945 

Zobowiązania długoterminowe 2 226 1 629 1 071 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 226 1 629 1 071 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 268 3 854 696 

Zobowiązania handlowe  2 626 699 208 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  804 453 - 

Zobowiązania pozostałe 4 680 2 702 488 

Zobowiązania umowne 158 - - 

RAZEM PASYWA 43 616 20 891 11 776 

Źródło: Emitent 

APM – Alternatywny Pomiar Wyników 

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności 

finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Grupa Emitenta 

wprowadza APM w ramach podstawowego wskaźnika w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych: 

 EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji). 

W opinii Grupy Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz 

wyceny Grupy również przy wykorzystaniu wskaźnika odnoszącego się do EBITDA. 

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych sprawozdań finansowych Grupy 

Emitenta: 

 EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze 

skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów). 
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Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – EBITDA (tys. zł) 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej 
powiększony o wartość amortyzacji) 

15 427 11 308 13 189 5 395 

Źródło: Emitent 

Tabela: Struktura geograficzna przychodów z tytułu reklam i mikropłatności Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Struktura geograficzna przychodów Przychód 2017 Przychód 2016 
Przychód 

1H 2018 

Przychód 

1H 2017 

Europa 4 277 5 124 2 231 2 098 

Ameryka Północna 4 019 5 101 2 616 2 118 

Ameryka Południowa 94 171 78 57 

Azja 1 106 1 158 823 456 

Afryka 44 77 33 25 

Australia i Oceania 515 524 397 255 

Razem 10 055 12 155 6 177 5 009 

Źródło: Emitent 

Tabela: Struktura geograficzna przychodów z tytułu reklam i mikropłatności Grupy Emitenta (%) 

Struktura geograficzna przychodów Przychód 2017 Przychód 2016 
Przychód 

1H 2018 

Przychód 

1H 2017 

Europa 42,5% 42,2% 36,2% 41,9% 

Ameryka Północna 40,0% 42,0% 42,4% 42,3% 

Ameryka Południowa 0,9% 1,4% 1,3% 1,1% 

Azja 11,0% 9,5% 13,3% 9,1% 

Afryka 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 

Australia i Oceania 5,1% 4,3% 6,4% 5,1% 

Razem 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Emitent 

W powyższych tabelach przedstawiona została struktura geograficzna z uwzględnieniem przychodów z platform w tym  

z tytułu reklam i mikropłatności, natomiast pominięte zostały przychody z tytułu sprzedaży praw, revenue share oraz pozostała 

sprzedaż. W okresie objętym analizą, przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w większości pochodziły z rynków 

zagranicznych. W 2017 roku za 42,5% przychodów (-0,3 pkt proc. r/r) odpowiadał rynek europejski, natomiast 40% (-2 pkt 

proc. r/r) wygenerowane zostało w Ameryce Północnej. Trzecim najważniejszym regionem dla Grupy jest Azja, która 

odpowiadała za 9,5% przychodów (+1,5 pkt proc. r/r). W 1 połowie 2018 roku rynkami najmocniej kontrybuującymi  

w przychodach Grupy Emitenta była Ameryka Północna z udziałem 42,4% (+0,1 pkt proc. r/r), Europa z udziałem 36,2%  

(-5,7 pkt proc. r/r) oraz Azja z udziałem 13,3% (+4,2 pkt proc. r/r). 
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Tabela: Koszty w układzie rodzajowym Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Koszty w układzie rodzajowym  
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

Amortyzacja 4 903 3 838 2 628 2 042 

Zużycie materiałów i energii 397 265 184 186 

Usługi obce 5 415 3 583 9 083 2 647 

Podatki i opłaty 15 10 10 3 

Wynagrodzenia 5 948 4 050 3 118 2 597 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 321 243 165 119 

Pozostałe koszty rodzajowe 123 82 513 65 

Razem koszty według rodzaju 17 122 12 071 15 701 7 659 

Zmiana stanu produktów -7 731 -5 531 -4 773 -4 113 

Koszty ogólnego zarządu -2 116 -1 372 -2 813 -873 

Koszty sprzedanych usług  7 275 5 168 8 115 2 673 

Źródło: Emitent 

Koszty poniesione przez Grupę Emitenta w ujęciu rodzajowym, wzrosły z 7,66 mln zł w 1 połowie 2017 roku do 15,7 mln zł  

w 1 połowie 2018 roku (+105% r/r). Wzrost wynikał z wyższych kosztów usług obcych (+243,1% r/r), wzrostu wydatków na 

wynagrodzenia (+20,1% r/r) oraz wyższych odpisów amortyzacyjnych (+28,7% r/r). 

W 2017 roku koszty Grupy Emitenta prezentowane w ujęciu rodzajowym wyniosły 17,12 mln zł, co stanowiło wzrost o 41,8% 

względem 12,07 mln zł w 2016 roku. Wzrost wynikał przede wszystkim ze wzrostu usług obcych (+51,1% r/r), wzrostu 

wydatków na wynagrodzenia (+46,9% r/r) oraz wyższych odpisów amortyzacyjnych (+27,7% r/r). 

Wzrost kosztów wynagrodzeń w analizowanych okresach wynika z wyższych ogółem kosztów wynagrodzeń w związku  

z dostosowaniem poziomu płac Grupy Emitenta do warunków konkurencyjnych obowiązujących na rynku.  

Istotnie wzrosły koszty usług obcych, które wyniosły 9,08 mln zł w 1 połowie 2018 roku w porównaniu do 2,65 mln zł  

w 1 połowie 2017 roku oraz 5,4 mln zł w 2017 r. w porównaniu do 3,6 mln zł w 2016 r. Wyższe koszty związane są ze 

wzrostem nakładów Grupy Emitenta na prace rozwojowe.  

Grupa Emitenta sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów wariancie kalkulacyjnym, stąd zawiera on przychody ze 

sprzedaży oraz tylko tę część kosztów, która jest związana z wyprodukowaniem i sprzedaniem produktów w danym okresie.  

Zmiana stanu produktów wyniosła 4,77 mln zł w 1 półroczu 2018 w porównaniu do 4,11 mln zł w 1 półroczu 2017 roku (+16% 

r/r) a koszty ogólnego zarządu kształtowały się na poziomie 2,81 mln zł (+222,2% r/r). Koszty sprzedanych usług, 

prezentowane przez Grupę Emitenta w wariancie kalkulacyjnym rachunku sprawozdania z całkowitych dochodów, wyniosły 

w 1 połowie 2018 roku 8,1 mln zł (+203,6% r/r). 

Zmiana stanu wyniosła w 2017 roku 7,7 mln zł w porównaniu do 5,5 mln zł w 2016 roku (+39,8% r/r) natomiast koszty ogólnego 

zarządu 2,1 mln zł (+54,2% r/r). Koszty sprzedanych usług wyniosły w 2017 roku 7,3 mln zł (+40,8% r/r). 
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Analiza rentowności – APM 

Tabela: Analiza rentowności działalności Grupy Emitenta (w %) 

Wskaźniki 

rentowności 
Formuła 

1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

Marża brutto ze 

sprzedaży 

Zysk / Strata brutto ze 
sprzedaży / przychody 

ze sprzedaży  
64,4% 63,2% 61,3% 62,1% 

Rentowność EBIT 

Zysk / Strata  
z działalności 

operacyjnej/ przychody 
ze sprzedaży  

51,4% 53,1% 50,4% 47,6% 

Rentowność EBITDA 

Zysk / Strata  

z działalności 
operacyjnej 

powiększony  
o amortyzację / 
przychody ze 

sprzedaży  

75,4% 80,4% 62,9% 76,5% 

Rentowność zysku 
netto 

Zysk / Strata netto / 

przychody ze 
sprzedaży  

41,4% 42,3% 40,4% 38,0% 

Źródło: Emitent 

Tabela: Analiza rentowności działalności Grupy Emitenta (w %) 

Wskaźniki 

rentowności 
Formuła 1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2016 – 31.12.2016 

Rentowność aktywów 

ROA 

Zysk / Strata 
netto/aktywa  

na koniec okresu 

40,6% 50,5% 

Rentowność kapitałów 
własnych ROE 

Zysk / Strata 
netto/kapitał własny  

na koniec okresu 

55,0% 59,4% 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Emitenta wskaźników rentowności jako „APM”, zgodnie  

z wytycznymi ESMA: 

Marża brutto na sprzedaży = Zysk / Strata brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto pokazuje rentowność przedsiębiorstwa po uwzględnieniu wartości sprzedanych 

usług (wzrastająca wartość wskaźnika rentowności brutto w analizowanym okresie oznacza wyższą efektywność 

funkcjonowania przedsiębiorstwa). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jest standardowym miernikiem stosowanym  

w analizie finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Rentowność zysku z działalności operacyjnej = Zysk / Strata z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży 

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBIT) uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności 

sprzedaży (wyższa wartość wskaźnika, oznacza większą operacyjną efektywność funkcjonowania jednostki). Wskaźnik 

rentowności EBIT jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Wskaźnik 

rentowności EBIT jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta 

zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 
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Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) = Zysk / Strata  

z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/ przychody ze sprzedaży 

Wskaźnik rentowności EBITDA, uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży (wyższa 

wartość wskaźnika, oznacza większą operacyjną efektywność funkcjonowania jednostki). Wskaźnik ten pozwala ocenić 

rentowność działalności kluczowej dla wyniku finansowego Grupy i umożliwia porównania niezależnie od zmieniającej się 

struktury aktywów trwałych i wartości niematerialnych, stawek podatkowych i oprocentowania związanego z finansowaniem 

zewnętrznym. Wskaźnik rentowności EBITDA jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle 

konkurencji. Wskaźnik rentowności EBITDA jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego 

powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Rentowność zysku netto = Zysk / Strata netto / przychody ze sprzedaży  

Wskaźnik rentowności netto wskazuje jaki % przychodów stanowi zysk netto. Otrzymany wynik informuje o tym, w jakim 

stopniu sprzedaż jest opłacalna (marża zysku netto) oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo zarządza stosunkiem kosztów do 

przychodów. Wskaźnik rentowności netto jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle 

konkurencji i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Rentowność aktywów (ROA) = wynik finansowy netto / aktywa na koniec okresu  

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu posiadane aktywa ogółem są zdolne do 

generowania zysku, natomiast zmiany wartości tego wskaźnika w czasie obrazują tendencje w zakresie zdolności aktywów 

do generowania dochodu). Wskaźnik rentowności aktywów jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej 

przedsiębiorstwa na tle konkurencji i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) = wynik finansowy netto / kapitały własne ogółem na koniec okresu 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) jest miernikiem zyskowności przedsiębiorstwa dla jego właścicieli,  

tj. obrazuje ile wypracowanego zysku przypada na każdą jednostkę kapitału własnego, jaki został zaangażowany przez 

akcjonariuszy. Wartość ta wynika ze stosunku zysku netto przedsiębiorstwa do posiadanych przez nie kapitałów własnych 

(wartości majątku przedsiębiorstwa, który został wniesiony przez właścicieli oraz zysku wypracowanego podczas bieżącej 

działalności jednostki). Zmiany wartości wskaźnika ROE w czasie obrazują tendencje w zakresie stopy zwrotu  

z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych jest powszechnie stosowany  

w analizie finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto spadł z poziomu 62,1% w półroczu zakończonym 30 czerwca 2017 roku do poziomu 

61,3% w półroczu zakończonym 30 czerwca 2018 roku. Spadek wskaźnika wynika z wyśzej dynamiki wzrostu kosztów 

sprzedanych usług (+204% r/r) w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (+197% r/r). 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wzrósł z poziomu 63,2% w roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku do poziomu 

64,4% w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku. Wzrost wskaźnika wynika z niższej dynamiki wzrostu kosztów 

sprzedanych usług (+40,8% r/r) w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (+45,6% r/r). 

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) wzrósł z poziomu 47,6% w półroczu zakończonym 30 czerwca 

2017 roku do poziomu 50,4% w półroczu zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku. Wzrost rentowności na poziomie zysku 

operacyjnego (EBIT) związany był przede wszystkim z wysoką dynamiką wzrostu zysku z działalności operacyjnej (215% r/r) 

na co wpływ miał przede koszty ogólnego zarządu (+222% r/r), wystąpienie pozostałych przychodów operacyjnych oraz 

niższe pozostałe koszty operacyjne. 

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) spadł z poziomu 53,1% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 

2016 roku do poziomu 51,4% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku. Spadek rentowności na poziomie zysku 

operacyjnego (EBIT) związany był przede wszystkim z niższą dynamiką wzrostu zysku z działalności operacyjnej (40,9% r/r) 

na co wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów ogólnego zarządu (+54,2% r/r) oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) spadł z poziomu 76,5%  

w półroczu zakończonym 30 czerwca 2017 roku do poziomu 62,9% w półroczu zakończonym 30 czerwca 2018 roku. Spadek 
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wskaźnika wynika z niższej dynamiki wzrostu odpisów amortyzacyjnych (+28,7% r/r) kompensowanej częściowo poprzez 

wysoką dynamikę wzrostu zysku operacyjnego (+215% r/r) w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów (+197,3% r/r). 

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) spadł z poziomu 80,4%  

w roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku do poziomu 75,4% w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku. Spadek wskaźnika 

wynika z niższej dynamiki wzrostu odpisów amortyzacyjnych (+27,7% r/r) oraz zysku operacyjnego (+40,9% r/r) w stosunku 

do dynamiki wzrostu przychodów (+45,6% r/r). 

Wzrost zysku netto w 1 półroczu 2018 roku o 215,9% w stosunku do 1 półrocza 2017 roku, przy wzroście przychodów  

o 197,3% w analogicznym okresie, skutkował wzrostem wskaźnika rentowności netto do poziomu 40,4%. Wzrost zysku netto 

w 2017 roku o 42,7% w stosunku do 2016 roku, przy wzroście przychodów o 45,6% w analogicznym okresie, skutkował 

spadkiem wskaźnika rentowności netto do poziomu 41,4%.  

Spadek wskaźnika rentowności aktywów w 2017 roku wynikał ze wzrostu wartości aktywów Grupy Emitenta o 77,4%  

w stosunku do 2016 roku. W konsekwencji, nawet przy wysokiej dynamice wzrostu zysku netto wynoszącej 42,7% r/r, 

przedmiotowy wskaźnik spadł z poziomu 50,5% w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku do poziomu 40,6% w roku 

zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.  

W 2017 roku wartość kapitałów własnych Grupy Emitenta, wzrosła o 53,9% co wynikało z wypracowania przez Grupę zysku 

netto o wartości 8,48 mln zł (+42,7% r/r) oraz przeznaczeniu tylko połowy zysku netto za 2016 rok na wypłatę dywidendy  

(w 2016 roku wypłacony został cały zysk netto za 2015 rok). W efekcie wskaźnik rentowności kapitałów własnych spadł  

z poziomu 59,4% w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku do poziomu 55% w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 

2017 roku.  

Analiza struktury aktywów 

Tabela: Struktura aktywów Grupy Emitenta (w tys. zł i %) 

Struktura Aktywów 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa trwałe  31 374 72% 9 944 48% 5 659 48% 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 624 4% 1 568 8% 310 3% 

Nakłady na prace rozwojowe 14 638 34% 8 322 40% 5 321 45% 

Wartość firmy 14 233 33% - - - - 

Inwestycje we wspólnych 
przedsięwzięciach 

20 0% - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe 189 0% - - - - 

Aktywo z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

670 2% 54 0% 28 0% 

Aktywa obrotowe 12 242 28% 10 947 52% 6 117 52% 

Zapasy pozostałe - - - - 16 0% 

Należności handlowe  
i szacunkowe  

2 400 6% 8 980 43% 2 583 22% 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego  

- - - - 134 1% 

Należności pozostałe  

i rozliczenia międzyokresowe 
1 320 3% 666 3% 253 2% 

Środki pieniężne i 

ich ekwiwalenty 
8 522 20% 1 301 6% 3 131 27% 

RAZEM AKTYWA 43 616 100% 20 891 100% 11 776 100% 

Źródło: Emitent 

Wartość aktywów Grupy Emitenta wzrosła do 43,62 mln zł na koniec 1 półrocza 2018 roku w stosunku do 20,89 mln zł na 

koniec 2017 roku (+108,8%). Znaczący wzrost wartości aktywów wynika z (1) przeprowadzonej w 1 półroczu 2018 roku 

transakcji nabycia spółki BoomBit Ltd.w wyniku którego rozpoznana została wartość firmy w wysokości 14,23 mln zł (2) 
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rozwoju Grupy Emitenta, który w analizowanym okresie realizował projekty inwestycyjne o znaczącej wartości (m.in. rozwój 

autorskich narzędzi Business Intelligence oraz systemu Core, nakłady na produkcję nowych gier). W strukturze aktywów 

Grupy istotną pozycją są nakłady na prace rozwojowe, których udział w łącznej wartości aktywów na koniec 1 półrocza 2018 

roku wyniósł 34% (-6 pkt. proc. w stosunku do 31.12.2017 r.), wartość firmy z udziałem na poziomie 33% oraz środki pieniężne 

z udziałem 20% (+14% w stosunku do 31.12.2017 r.) 

Wskaźniki rotacji – APM 

Wskaźniki rotacji Formuła 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Cykl rotacji należności 

krótkoterminowych  

Należności 
krótkoterminowe / 

przychody ze sprzedaży  
x liczba dni 

w okresie*  

32,1 172,0 77,1 

Cykl rotacji zobowiązań 

bieżących  

Zobowiązania bieżące  
z wyłączeniem zobowiązań 

z tytułu dywidendy 
 / przychody ze sprzedaży 

x liczba dni w okresie*  

56,3 33,1 18,1 

*Wskaźniki zostały obliczone dla liczby dni równej 365 w 2016 i 2017 oraz 181 dni w 1 połowie 2018 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Emitenta wskaźników rotacji jako „APM”, zgodnie  

z wytycznymi ESMA: 

Cykl rotacji należności = Należności krótkoterminowe / przychody ze sprzedaży x liczba dni w analizowanym okresie 

Wskaźnik cyklu rotacji należności umożliwia analizę cyklu regulowania należności przez odbiorców Grupy Emitenta.  

Cyk rotacji zobowiązań bieżących = Zobowiązania bieżące z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dywidendy / przychody ze 

sprzedaży x liczba dni w analizowanym okresie 

Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących umożliwia analizę okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez Grupę Emitenta jego 

zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik rotacji zapasów jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej 

przedsiębiorstwa na tle konkurencji i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik rotacji należności uległ skróceniu z 172 dni na koniec 2017 r. do 32,1 dni na koniec 1 półrocza 2018 r. Było to 

spowodowane spłatą istotnej części należności Grupy Emitenta, wynikających z umowy wydawniczej zawartej w grudniu 

2017 r.  

Cykl rotacji zobowiązań bieżących uległ wydłużeniu z 33,1 dni na koniec 2017 r. do 56,3 dni na koniec 1 półrocza 2018 r. 

Wydłużenie wskaźnika rotacji w 2018 r. spowodowane było wzrostem zobowiązań Grupy Emitenta, wynikającym ze wzrostu 

zobowiązań handlowych (+1,93 mln zł) oraz wzrostu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych, na które składają się m.in. 

zobowiązania wynikające z umów wydawniczych (1,92 mln zł). 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

Tabela: Zmiany środków trwałych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku (w tys. PLN) 

Rzeczowe aktywa trwałe  Grunty 
Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

Inne 

środki 

trwałe 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2018 r.             

Koszt 198 1 148 648 216 24 2 234 

Umorzenie narastająco - -58 -414 -175 -19 -666 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto 198 1 090 234 41 5 1 568 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.             

Wartość netto na początek okresu 198 1 090 234 41 5 1 568 

Zwiększenia - - 122 155 11 288 

Amortyzacja - -31 -174 -19 -8 -232 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 198 1 059 182 177 8 1 624 

Stan na dzień 30 czerwca 2018 r.             

Koszt 198 1 148 770 371 35 2 522 

Umorzenie narastająco - -89 -588 -194 -27 -898 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto 198 1 059 182 177 8 1 624 

Źródło: Emitent 

Tabela: Zmiany środków trwałych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (w tys. PLN) 

Rzeczowe aktywa trwałe  Grunty 
Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzeni

a 

Środki 

transport

u 

Inne 

środki 

trwałe 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2017 r.             

Koszt - 114 452 216 18 800 

Umorzenie narastająco - -14 -310 -148 -18 -490 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto - 100 142 68 - 310 

12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 r.        

Wartość netto na początek okresu - 100 142 68 - 310 

Nabycie 198 1 034 196 - 6 1 434 

Amortyzacja - -44 -104 -27 -1 -176 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 198 1 090 234 41 5 1 568 

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.             

Koszt 198 1 148 648 216 24 2 234 

Umorzenie narastająco - -58 -414 -175 -19 -666 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto 198 1 090 234 41 5 1 568 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Zmiany środków trwałych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (w tys. PLN) 

Rzeczowe aktywa trwałe  Grunty 
Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzeni

a 

Środki 

transport

u 

Inne 

środki 

trwałe 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2016 r.              

Koszt - 109 352 168 18 647 

Umorzenie narastająco - -3 -268 -87 -18 -376 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto - 106 84 81 - 271 

12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 r.             

Wartość netto na początek okresu - 106 84 81 - 271 

Nabycie - 5 107 56 - 168 

Amortyzacja - -11 -49 -69 - -129 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - 100 142 68 - 310 

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.              

Koszt - 114 452 216 18 800 

Umorzenie narastająco - -14 -310 -148 -18 -490 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto - 100 142 68 - 310 

Źródło: Emitent 

Grupa uznaje za środki trwałe pojedyncze, zdatne do użytku rzeczy, spełniające kryteria określone dla środków trwałych  

w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, jeżeli cena nabycia (koszt wytworzenia) wynosi co najmniej 3.500 PLN. Środki trwałe  

o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia. 

Do najważniejszych środków trwałych ujętych w grupie „maszyny i urządzenia” należą zestawy komputerowe, laptopy oraz 

pozostały sprzęt elektroniczny. 

W grupie pozostałe środki trwałe zostały ujęte różnego rodzaju elementy wyposażenia biurowego. 

Na koniec 2017 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych Grupy Emitenta wzrosła do 1,62 mln zł w porównaniu do  

1,56 mln zł na koniec 2017 roku (+3,8%).  

W 1 połowie 2018 roku Grupa nabyła maszyny i urządzenia o wartości 122 tys. zł oraz środki transportu o wartości 155 tys. zł. 

W 2017 roku Grupa nabyła grunt o wartości 198 tys. zł wraz z wybudowaną na niej nieruchomością o wartości 1,03 mln zł 

przy ul. Zacnej 4 w Gdańsku. Na terenie nabytej nieruchomości znajduje się obecnie część biur Emitenta. 
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Nakłady na prace rozwojowe 

Tabela: Zmiany nakładów na prace rozwojowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku (w tys. PLN) 

Nakłady na prace rozwojowe 

Prace 

rozwojowe 

zakończone 

– Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone 

– Game 

Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe 

niezakończone 

(aktywa  

w budowie) 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2018r.            

Koszt 12 700 5 995 86 2 214 20 995 

Umorzenie narastająco -11 288 -1 299 -86 - -12 673 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1 412 4 696 - 2 214 8 322 

6 miesięcy do 30 czerwca 2018r.           

Wartość netto na początek okresu 1 412 4 696 - 2 214 8 322 

Połączenie jednostek 203 - - 1.867 2.070 

Zwiększenia - - - 6 486 6 486 

Transfer między kategoriami 745 786 - -1 531 - 

Różnice kursowe z przeliczenia 10 - - 146 156 

Amortyzacja  -1 873 -523 - - -2 396 

Utworzenie odpisów z tyt. utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 497 4 959 - 9 182 14 638 

Stan na dzień 30 czerwca 2018r.           

Koszt 13 658 6 781 86 9 182 29 707 

Umorzenie narastająco -13 161 -1 822 -86 - -15 069 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 497 4 959 - 9 182 14 638 

Źródło: Emitent 

Tabela: Zmiany nakładów na prace rozwojowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (w tys. PLN) 

Nakłady na prace rozwojowe 

Prace 

rozwojowe 

zakończone 

– Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone 

– Game 

Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe 

niezakończ

one (aktywa 

w budowie) 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.            

Koszt 8 817 2 864 86 1 536 13 303 

Umorzenie narastająco -7 170 -726 -86 - -7 982 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1 647 2 138 - 1 536 5 321 

12 miesięcy do 31 grudnia 2017r.           

Wartość netto na początek okresu 1 647 2 138 - 1 536 5 321 

Zwiększenia - - - 7 728 7 728 

Przeniesienia między pracami 3 919 3 131 - -7 050 - 

Sprzedaż/likwidacja - - - - - 

Amortyzacja  -4 154 -573 - - -4 727 
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Utworzenie odpisów z tyt. utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 1 412 4 696 - 2 214 8 322 

Stan na dzień 31 grudnia 2017r.           

Koszt 12 700 5 995 86 2 214 20 995 

Umorzenie narastająco -11 288 -1 299 -86 - -12 673 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1 412 4 696 - 2 214 8 322 

Źródło: Emitent 

Tabela: Zmiany nakładów na prace rozwojowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (w tys. PLN) 

Nakłady na prace rozwojowe 

Prace 

rozwojowe 

zakończone 

– Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone 

– Game 

Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe 

niezakończ

one (aktywa 

w budowie) 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2016r.            

Koszt 7 242 1 518 84 1 118 9 962 

Umorzenie narastająco -5 652 -368 -84 - -6 104 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - 0 

Wartość netto 1 590 1 150 - 1 118 3 858 

12 miesięcy do 31 grudnia 2016r.           

Wartość netto na początek okresu 1 590 1 150 - 1 118 3 858 

Zwiększenia - - - 5 155 5 155 

Przeniesienia między pracami 3 391 1 346 2 -4 737 2 

Sprzedaż/likwidacja 1 - - - 1 

Amortyzacja  -3 334 -358 -2 - -3 694 

Utworzenie odpisów z tyt. utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 1 647 2 138 - 1 536 5 321 

Stan na dzień 31 grudnia 2016r.           

Koszt 8 817 2 864 86 1 536 13 303 

Umorzenie narastająco -7 170 -726 -86 - -7 982 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - 0 

Wartość netto 1 647 2 138 0 1 536 5 321 

Źródło: Emitent 

Nakłady na prace rozwojowe związane są z nakładami na tworzenie gier oraz narzędzi wspomagających ich produkcję. 

Koszty poniesione przed rozpoczęciem sprzedaży lub zastosowaniem nowych rozwiązań ujmowane są jako „prace 

rozwojowe w budowie”. Nakłady te obejmują wydatki pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem. W momencie 

zakończenia prac następuje przeniesienie wydatków z „prac rozwojowych w budowie” na „prace rozwojowe zakończone”, 

przy czym z uwagi na stałe rozbudowywanie Core (Engine) o nowe funkcjonalności i biblioteki wydatki te w zależności od gry 

i jej wpływu na rozbudowanie Core (Engine) są rozdzielane na „prace rozwojowe zakończone” oraz na „prace rozwojowe 

zakończone – Game Engine / Game Core”.Według szacunków Grupy Emitenta w roku 2018 w związku zakończeniem prac 

54% przenoszonych wydatków z „prac rozwojowych w budowie” rozpoznano w pozycji „prace rozwojowe zakończone – Game 

Engine / Game Core”. 

W 1 połowie 2018 roku Grupa Emitenta poniosła nakłady na prace rozwojowe w wysokości 6,49 mln zł oraz w wyniku 

połączenia z BoomBit Games ltd. nabyła nakłady na prace rozwojowe o wartości 2,07 mln zł. Zakończone prace rozwojowe 
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o wartości 1,73 mln zł dotyczyły w 54,6% nowych gier (0,94 mln zł). Wartość netto aktywów niematerialnych w postaci gier, 

wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 roku 0,5 mln zł. 

W 2017 roku, Grupa poniosła nakłady na prace rozwojowe w wysokości 7,7 mln zł w porównaniu do 5,15 mln zł w 2016 roku 

(+49,9% r/r). Zakończone prace rozwojowe o wartości 5,02 mln zł (+2,2% r/r) dotyczyły w 46,6% nowych gier (2,3 mln zł,  

-33,7% r/r/). Wartość netto aktywów niematerialnych w postaci gier, wyniosła na koniec 2017 roku 1,41 mln zł (-14,3% r/r). 

Oprócz nakładów na rozwój nowych gier, Grupa w swoim majątku wyodrębnia prace rozwojowe związane z wytworzeniem 

narzędzi analitycznych oraz wspomagających tworzenie nowych tytułów. Są to m.in: 

 Core (Engine) Game – to uniwersalna część gry składająca się ze zbioru algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności 

możliwych do wykorzystania w innych procesach produkcyjnych. 

 Programy do analitycznego zarządzania (narzędzia wspomagające) – narzędzia informatyczne mające na celu 

zarządzanie reklamą (Plug-in Manager) oraz moduł umożliwiający kilku użytkownikom korzystanie z gier w tym samym 

czasie (Multiplayer). 

W 1 połowie 2018 roku Grupa Emitenta zakończyła prace rozwojowe narzędzi biznesowych o wartości 0,78 mln zł. 

Wartośćnetto posiadanych przez Grupę Emitenta aktywów niematerialnych w postaci narzędzi biznesowych, wyniosła na 

dzień 30 czerwca 2018 roku 4,95 mln zł. 

W 2017 roku Grupa Emitenta zakończyła prace rozwojowe narzędzi biznesowych o wartości 3,1 mln zł (+132,6% r/r). Wartość 

netto posiadanych przez Grupę Emitenta aktywów niematerialnych w postaci narzędzi biznesowych, wyniosła na koniec 2017 

roku 4,69 mln zł (+119,6% r/r). 

Szczegółowy opis zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych inwestycji został przedstawiony w pkt. 5.2 Części III 

Prospektu. 

Należności krótkoterminowe 

Tabela: Należności handlowe, szacunkowe, należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe (w tys. PLN) 

Należności krótkoterminowe 30.06.2018 31.12.2017 31.12. 2016 

Należności handlowe i szacunkowe – krótkoterminowe       

Należności handlowe – zafakturowane 2 400 8 980 2 591 

Minus: odpis aktualizujący wartość należności handlowych - - -8 

Należności handlowe – netto 2 400 8 980 2 583 

Należności pozostałe krótkoterminowe       

Należności z tytułu podatku VAT 884 291 206 

Rozliczenia międzyokresowe 224 365 10 

Ubezpieczenia 69 - - 

Należności inne 143 10 37 

Pozostałe należności – netto 1 320 666 253 

Razem krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe 3 720 9 646 2 836 

Źródło: Emitent 

Należności krótkoterminowe Grupy Emitenta spadły do 3,72 mln zł na koniec 1 półrocza 2018 roku w stosunku do 9,64 mln 

zł na koniec 2017 roku (-61,4%). Znaczący spadek spowodowany jest spłatą istotnej części należności Emitenta, dotyczących 

sprzedaży praw do gier spółce BoomBit Games Ltd w 2017 roku. 
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Tabela: Struktura walutowa należności (w tys. zł) 

Waluta 30.06.2018 31.12.2017 31.12. 2016 

PLN 42 447 454 

EUR - 4 4 

USD 3 447 9 040 2 223 

GBP 231 155 155 

Pozostałe - - - 

Razem: 3 720 9 646 2 836 

Źródło: Emitent 

Ze względu na globalny charakter działalności Grupy Emitenta, większość przychodów, a w efekcie należności, 

denominowana jest w walutach obcych.  

Na koniec 1 półrocza 2018 roku, Grupa posiadała 3,45 mln zł należności w dolarach amerykańskich, stanowiących 92,7% 

wszystkich należności. 231 tys. zł stanowiły należności w funtach szterlingach (6,2%) oraz 42 tys. zł należności w polskim 

złotym (1,1%). 

Na koniec 2017 roku, Grupa posiadała 9,04 mln zł należności w dolarach amerykańskich, stanowiących 93,7% wszystkich 

należnych płatności. 447 tys. zł stanowiły należności w polskim złotym (4,6%), 155 tys. zł denominowane było w funtach 

szterlingach (1,6%) oraz 4 tys. zł w euro (0,04%). 

Na koniec 2016 roku, Grupa posiadała łącznie 2,84 mln zł należności. 2,2 mln zł z tej kwoty stanowiły należności w dolarach 

amerykańskich (78,4%), 454 tys. zł należności w polskim złotym (16%), 155 tys. zł denominowane było w funtach szterlingach 

(5,5%) oraz 4 tys. zł w euro (0,14%). 

Tabela: Należności przeterminowane (w tys.) 

Należności przeterminowane 30.06.2018 31.12.2017 31.12. 2016 

Do 3 miesięcy 99 138 674 

Od 3 do 6 miesięcy - 376 3 

Powyżej 6 miesięcy - - 257 

Razem 99 514 934 

Źródło: Emitent/ 

Należności handlowe przeterminowane o okres krótszy niż trzy miesiące nie są uważane za należności, które utraciły na 

wartości. Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności handlowe Grupy Emitenta w kwocie 99 tys. zł (2017 roku: 138 tys. zł) 

były przeterminowane poniżej 3 miesięcy.  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Tabela: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (w tys. zł) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Środki pieniężne w kasie  7 - - 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 8 515 1 301 3 131 

Lokaty do 3 miesięcy - - - 

Razem 8 522 1 301 3 131 

Źródło: Emitent 

Środki pieniężne obejmują środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie. Środki pieniężne na rachunku bankowym 

oprocentowane są według zmiennej stopy opartej na stopach dziennych depozytów bankowych. Ekwiwalenty środków 

pieniężnych to krótkoterminowe depozyty bankowe, które są zakładane na różne okresy, w zależności od bieżących potrzeb 
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płynnościowych Grupy, i oprocentowane według stóp krótkoterminowych depozytów. Z racji realizacji przez Grupę znaczącej 

części przychodów w walutach obcych, głównie EUR, USD i GBP, znacząca część środków lokowana jest na rachunkach 

walutowych i jest w razie potrzeb Grupa dokonuje przewalutowania środków na PLN. Z racji wysokiego poziomu środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowadzonych zarówno w PLN oraz w walut obcych EUR, USD i GBP, Zarząd 

dokonuje przewalutowań przy możliwie najbardziej korzystnych poziomach kursów par walutowych EUR/PLN, USD/PLN oraz 

GBP/PLN, śledząc na bieżąco wahania kursowe. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły łącznie 8,5 mln zł na dzień 30 czerwca 2018 roku, 3,1 mln zł na dzień 31 grudnia 

2016 roku oraz 1,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku. 

Wszystkie środki pieniężne i ich ekwiwalenty są dostępne do wykorzystania przez Grupę. Grupa nie posiada środków 

pieniężnych o ograniczonej możliwości wykorzystania. Grupa nie stosuje również żadnych instrumentów finansowych jako 

zabezpieczenia środków pieniężnych. 

9.2 Wynik operacyjny 

9.2.1 Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych 

rozwiązań, mających istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim 

miały one wpływ na ten wynik 

Tabela: Zestawienie analityczne wyniku operacyjnego Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wynik operacyjny Emitenta 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży  20 464 14 059 20 957 7 048 

Przychody ze sprzedaży usług  20 464 14 059 20 957 7 048 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - 

Koszty własne sprzedaży -7 275 -5 168 -8 115 -2 673 

Zysk brutto ze sprzedaży 13 189 8 891 12 842 4 375 

Koszty ogólnego zarządu  -2 116 -1 372 -2 813 -873 

Przychody operacyjne pozostałe 2 6 575 1 

Koszty operacyjne pozostałe -551 -55 -43 -150 

Zysk z działalności operacyjnej 10 524 7 470 10 561 3 353 

Źródło: Emitent 

Tabela: Źródła przychodów Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Źródła przychodów 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

reklamy 8 436 10 388 4 375 4 208 

sprzedaż praw 8 645 822 13 057 1 410 

mikropłatności 1 619 1 767 1 802 801 

przychody z tytułu revshare 1 637 979 1 268 593 

usługi wsparcia 0 0 447 0 

sprzedaż pozostała 127 103 8 36 

Razem 20 464 14 059 20 957 7 048 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Źródła przychodów Grupy Emitenta (udział %) 

Źródła przychodów 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

reklamy 41,2% 73,9% 20,9% 59,7% 

sprzedaż praw 42,2% 5,8% 62,3% 20,0% 

mikropłatności 7,9% 12,6% 8,6% 11,4% 

przychody z tytułu revshare 8,0% 7,0% 6,1% 8,4% 

usługi wsparcia 0% 0% 2,1% 0% 

sprzedaż pozostała 0,6% 0,7% 0,0% 0,5% 

Razem 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Emitent 

Grupa Emitenta uzyskuje przychody z następujących tytułów: (i) reklam wyświetlanych wewnątrz gier (ii) mikropłatności 

dokonywanych przez użytkowników gier (iii) sprzedaży praw do gier wyprodukowanych przez podmioty z Grupy Emitenta (iv) 

przychody z tytułu revenue sharing gier Grupy Emitenta wydanych przez zewnętrzne podmioty oraz (v) z tytułu pozostałej 

sprzedaży. 

W dotychczasowej historii działalności Grupy Emitenta, głównym źródłem przychodów były reklamy wyświetlane w grach. 

Mechanizm działań reklamowych jest następujący: Grupa Emitenta zawiera umowę z domem mediowym (np. Tapjoy) na 

podstawie której udostępnia mu przestrzenie reklamowe wewnątrz gry. Są to m.in. reklamy wyświetlane jako przerywniki  

w grze lub reklamy wyświetlane za zgodą gracza, za które otrzymuje dodatkową wewnętrzną walutę w grze. Jednocześnie 

Grupa Emitenta nie ma żadnego wpływu na to jakie treści wyświetlane są w reklamach, ponieważ pełną autonomię w tym 

zakresie posiada dom mediowy (Grupa Emitenta może jedynie dokonać w umowie wyłączeń m.in. treści pornograficznych 

oraz konkurencyjnych gier). Grupa Emitenta, na podstawie raportów dotyczących liczby wyświetleń reklam, comiesięcznie 

fakturuje do domu mediowego. Otrzymywane płatności zależne są od (i) ceny jednostkowej należnej Grupie Emitenta za 

wyświetlenie reklamy oraz (ii) łącznej liczby wyświetleń w danym okresie rozliczeniowym. 

W 1 połowie 2018 roku przychody z reklam wyniosły 4,37 mln zł (+3,97% r/r) natomiast w 2017 roku łączne przychody z tego 

tytułu wyniosły 8,4 mln zł (-18,8% r/r). Największymi rynkami reklamowymi z których Grupa Emitenta uzyskuje przychody są 

Ameryka Północna (43,6% udziału w 2017 r.), Europa (41,5% udziału w 2017 r.) oraz Azja (8,3% udziału w 2017 r.). 

W 1 połowie 2018 roku Grupa Emitenta zanotowała istotny wzrost przychodów z tytułu mikropłatności do poziomu 2,2 mln zł 

(+1,4 mln zł, +181% r/r). Wzrost wynikał z przychodów generowanych przez grę Tiny Gladiators, która nie kontrybuowała 

istotnie w wynikach Grupy Emitenta za 1 półrocze 2017 roku.  

Spadek przychodów z tytułu reklam oraz mikropłatności w 2017 roku, wynikał z: (i) wydania gry Dancing Line przez 

zewnętrznego wydawcę – Cheetah Mobile, w związku z czym Emitent otrzymywał płatności z tytułu revshare, wynikające  

z osiąganych przez wydawcę przychodów z reklam i mikropłatności (ii) z mniejszej ilości premier nowych gier,  

a w szczególności gier typu Driving Simulator, monetyzujących się poprzez przychody z reklam (iii) koncentracji na produkcji 

nowych tytułów posiadających wyższy potencjał monetyzacyjnych, których planowane premiery przypadają na okres od 

drugiej połowy 2018 roku do 2019 roku. 

Wśród kluczowych czynników mających wpływ na wyniki działalności operacyjnej Grupy Emitenta w 1 półroczu 2018 roku 

należy wymienić: (i) sprzedaż praw do gier Dancing Line oraz Dancing Ball spółce Cheetah Mobile (ii) istotny wzrost nakładów 

Grupy Emitenta na produkcję tytułów o wyższym potencjale monetyzacyjnym, w szczególności Darts Club, Tanks a lot!, Tiny 

Gladiators 2, Mighty Heroes oraz Sniper (iii) premiery nowych tytułów gier Driving Simulator, generujących stabilne  

i powtarzalne przychody, które dzięki niskim kosztom produkcji, osiągają rentowność w pierwszym miesiącu od wydania. 

W 2017 roku jednym z kluczowych czynników wpływających na wyniki działalności operacyjnej Grupy Emitenta, były premiery 

nowych gier: (i) Dancing Line, Casualowa gra muzyczna, pobrana w 2017 roku ponad 50 mln razy, (ii) Build A Bridge, pobrana 

w 2017 roku 17,5 mln razy, uznana przez platformę Google Play w Korei za najbardziej innowacyjną grę roku, (iii) Tiny 

Gladiators, pierwsza gra Grupy Emitenta w pełni ukierunkowana na monetyzację w modelu mikrotransakcji, (iv) premiery 
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nowych tytułów gier Driving Simulator, generujących stabilne i powtarzalne przychody, które dzięki niskim kosztom produkcji, 

osiągają rentowność w pierwszym miesiącu od wydania. 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wynik operacyjny, było nawiązanie przez Grupę Emitenta współpracy ze 

spółką Cheetah Mobile (część Grupy Tencent). Pozwoliło to na rozpoczęcie dystrybucji gier pod marką BoomBit na rynku 

chińskim (Cheetah był wyłącznym dystrybutorem na tym rynku). Jednym z efektów tej współpracy było podpisanie umowy 

wydawniczej na linii Aidem Media – BoomBit Games ltd – Cheetah Mobile, na podstawie której Grupa Emitenta zobowiązała 

się do wyprodukowania 3 gier, dla których chińska spółka będzie wyłącznym dystrybutorem. 

W 1 połowie 2018 roku, jednym ze źródłem przychodów Grupy Emitenta, była sprzedaż praw do gier spółce Cheetah Mobile. 

Łączna wartość transakcji wyniosła 13,05 mln zł i stanowiła 63,2% przychodów Grupy Emitenta w analizowanym okresie. Na 

wartość transakcji składały się następujące czynniki: 

Sprzedaż praw do gier: 

 Dancing Line o wartości 7,67 mln zł 

 Dancing Ball o wartości 5,38 mln zł 

Celem transakcji zbycia praw do wymienionych tytułów, było pozyskanie środków na rozwój tytułów o wyższym potencjale 

monetyzacyjnym. Emitent otrzymał płatność z tytułu transakcji w formie przelewu na rachunek bankowy. 

W 2017 roku Grupa Emitenta dokonała sprzedaży praw do gier spółce BoomBit Games Ltd. Łączna wartość transakcji 

wyniosła 8,6 mln zł i stanowiła 43,4% przychodów Grupy Emitenta. Na wartość transakcji składały się następujące czynniki:  

 sprzedaż praw do gier oraz płatność z tytułu revshare:  

o Build a Bridge o wartości 1,03 mln zł, 

o Dancing Line o wartości 1,87 mln zł, 

 Sprzedaż praw do gier: 

o Tiny Gladiators o wartości 0,96 mln zł 

o Hidden object o wartości 2,78 mln zł 

o Soccer o wartości 1,95 mln zł 

 Płatność z tytułu revshare gry Cell Connect o wartości 38,5 tys. zł. 

Celem transakcji zbycia praw do wymienionych tytułów, było pozyskanie środków na rozwój tytułów o wyższym potencjale 

monetyzacyjnym. Emitent otrzymał płatność z tytułu transakcji w formie przelewu na rachunek bankowy. 

Zdaniem Zarządu Emitenta, poza wymienionymi wyżej czynnikami, nie wystąpiły inne, istotne zdarzenia nadzwyczajne lub 

sporadyczne, które miały znaczący wpływ na wynik operacyjny Grupy Emitenta. 

9.2.2 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w wariancie kalkulacyjnym sprawozdania z całkowitych dochodów w okresie od dnia 

1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosły 20,96 mln zł, co oznacza wzrost o 197,3% (13,9 mln zł)  

w porównaniu z kwotą 7,05 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. W 1 połowie 2018 

r. wpływ na zwiększenie wartości osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego miały przede wszystkim: (i) zawarcie znaczącej umowy wydawniczej ze spółką Cheetah Mobile (ii) wzrost 

przychodów z tytułu Mikrotransakcji w grach Grupy Emitenta oraz (iii) utrzymanie dominującej pozycji w segmencie gier 

Driving Simulator. 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w wariancie kalkulacyjnym sprawozdania z całkowitych dochodów w okresie od dnia 

1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły 20,4 mln zł, co oznacza wzrost o 45,6% (6,4 mln zł) w porównaniu 

z kwotą 14,1 mln zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. W 2017 r. wpływ na zwiększenie 

wartości osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego miały przede 

wszystkim: (i) globalny sukces gry „Dancing Line”, (ii) nowe tytuły oparte na modelu Mikrotransakcji, (iii) zawarcie znaczącej 

umowy wydawniczej na linii Cheetah Mobile – BoomBit Games Ltd – Aidem Media Sp. z o.o. oraz (iv) utrzymanie dominującej 

pozycji w segmencie gier Driving Simulator. 
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Poza wymienionymi wyżej czynnikami, nie wystąpiły inne znaczące przyczyny zmian wartości przychodów ze sprzedaży 

Grupy Emitenta. 

9.2.3 Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały 

istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Emitenta 

Na wyniki osiągane przez Grupę Emitenta, wpływ mają czynniki makroekonomiczne, czynniki związane bezpośrednio 

 z rynkiem gier mobilnych, jak i czynniki wiążące się bezpośrednio z polityką państwa, której odzwierciedleniem są 

wprowadzane regulacje prawne. 

Czynniki makroekonomiczne i polityczne 

Na działalność Grupy Emitenta, mimo że jej sprzedaż jest mocno zdywersyfikowana geograficznie, w istotny sposób wpływają 

czynniki polityki gospodarczej poszczególnych rządów, w szczególności:  

 Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie 

Dobra koniunktura gospodarcza, której częścią są rosnące wynagrodzenia, rosnąca zamożność społeczeństwa oraz wzrost 

wydatków konsumpcyjnych, wpływają pozytywnie na kondycję rynku gier. Gracze przeznaczają coraz większe kwoty zarówno 

na płatne wersje gier, jak i dodatkowe funkcjonalności w grach Free-To-Play. Analogicznie, spowolnienie gospodarcze, 

którego pochodną jest rosnące bezrobocie i niższe wynagrodzenia, może skutkować niższymi wydatkami na gry;  

 Polityka podatkowa 

Istotne znaczenie dla działalności finansowej Grupy Emitenta mają przepisy z zakresu opodatkowania. Ich zmienność  

i różnorodność, z uwagi na znaczącą geograficzną dywersyfikację działalności Grupy, nie sprzyja prowadzeniu działalności 

gospodarczej;  

 Zmienność kursów walut 

Sprzedaż produktów i usług Grupy Emitenta skierowana jest głównie na rynki zagraniczne (Stany Zjednoczone, Europa 

Zachodnia, Chiny). To oznacza, że zdecydowana większość przychodów Grupy (97%) osiągana jest w walutach obcych.  

W efekcie, zmienność kursów walut ma bardzo duży wpływ na poziom osiąganych przychodów. Grupa Emitenta nie 

zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany kursów walut, stąd fluktuacje osiąganych przychodów są bezpośrednio powiązane 

ze zmianami kursów walut. Osłabienie złotego ma pozytywny wpływ na wielkość przychodów Grupy Emitenta, a jego 

umocnienie ma wpływ negatywny.  

Czynniki dotyczące bezpośrednio rynku gier mobilnych 

Na działalność Grupy Emitenta wpływ mają też zmiany na rynku gier mobilnych, w szczególności: 

 Wzrost wartości rynku gier mobilnych 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Newzoo, wartość rynku gier mobilnych w ostatnich latach wzrosła z 17,5 mld USD  

w 2013 roku do 63 mld USD w 2018 roku. Tak dynamiczny przyrost wartości wynika z wpływu wielu sprzyjających dla tego 

segmentu czynników m.in.: (i) wzrost liczby urządzeń mobilnych, (ii) wydłużenie przeciętnej ilości czasu poświęcanego  

w ciągu dnia przez przeciętnego użytkownika na gry mobilne, (iii) wzrost wydajności urządzeń mobilnych pozwalających na 

tworzenie przez deweloperów coraz atrakcyjniejszych i bardziej złożonych treści oraz (iv) wzrost ARPU na największych 

rynkach geograficznych 

 Wysoka konkurencja na rynku producentów gier mobilnych 

Rynek gier mobilnych cechują niskie bariery wejścia dla nowych podmiotów oraz możliwość globalnej dystrybucji za 

pośrednictwem platform typu App Store oraz Google Play. W związku z tym, kluczową rolę odgrywa umiejętność tworzenia 

produktów, które zainteresują dużą liczbę graczy oraz osiągną takie parametry Monetyzacji, które uzasadnią nakłady 

marketingowe na globalną promocję gry. Pomimo rosnącej liczby nowych podmiotów pojawiających się na rynku gier 

mobilnych, wiele z nich nie jest w stanie osiągnąć trwałego komercyjnego sukcesu ze względu na problemy ze spełnieniem 

wyżej wymienionych kryteriów. Zdaniem Zarządu Emitenta, strategia Grupy w zakresie selekcji projektów oraz dopasowanie 
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budżetu produkcyjnego do spodziewanych parametrów Monetyzacji poszczególnych tytułów pozwala Grupie 

maksymalizować prawdopodobieństwo odniesienia komercyjnego sukcesu. 

 Wysoki stopień koncentracji na rynku dystrybutorów aplikacji mobilnych 

Rynek dystrybutorów aplikacji mobilnych zdominowany jest przez 2 firmy: Google wraz ze swoją platformą Google Play oraz 

Apple będące właścicielem App Store. Grupa Emitenta musi stale dopasowywać plan wydawniczy do bieżących potrzeb 

graczy, w celu maksymalizacji dostępności swoich produktów. 

10 ZASOBY KAPITAŁOWE 

Przegląd zasobów kapitałowych Grupy Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 

oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018. Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za rok 

zakończony 31 grudnia 2017 oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2018, zostały sporządzone zgodnie z MSSF. 

10.1  Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

Tabela: Pasywa Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Pasywa 30.06.2018 31.12.2017 31.12. 2016 

Kapitał Własny 33 122 15 408 10 009 

Kapitał zakładowy 6 000 4 000 4 000 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 9 205 - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 556 - - 

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 2 0 0 

Zatrzymane zyski 8 888 2 927 64 

Wynik finansowy bieżącego okresu 8 470 8 481 5 945 

Zobowiązania ogółem 10 494 5 483 1 767 

Zobowiązania długoterminowe 2 226 1 629 1 071 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 268 3 854 696 

RAZEM PASYWA 43 616 20 891 11 776 

Źródło: Emitent 

Analiza zadłużenia – APM 

Tabela: Wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta (w %) 

Wskaźniki zadłużenia Formuła 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Zobowiązania ogółem / Pasywa 

razem 
24,1% 26,2% 15,0% 

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego 

Zobowiązania długoterminowe / 
Pasywa razem 

5,1% 7,8% 9,1% 

Wskaźnik zadłużenia 

krótkoterminowego 

Zobowiązania krótkoterminowe / 

Pasywa razem 
19,0% 18,4% 5,9% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału 

własnego 

Zobowiązania ogółem / Kapitał 

własny 
31,7% 35,6% 17,7% 

Wskaźnik pokrycia majątku 
kapitałami własnymi 

Kapitał własny ogółem / Aktywa 
razem 

75,9% 73,8% 85,0% 

Źródło: Emitent 
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Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Grupę Emitenta wskaźników zadłużenia jako „APM”, 

zgodnie z wytycznymi ESMA:  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / pasywa razem  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia to miernik finansowy prezentujący stopień zabezpieczenia spłaty zadłużenia majątkiem 

przedsiębiorstwa. Zmiany wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia w czasie obrazują zmiany poziomu finansowania  

z kapitału obcego (niższy poziom wskaźnika oznacza spadek finansowania obcego oraz obniżenie ryzyka związanego ze 

spłatą zobowiązań). Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego 

powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem  

Wskaźnik relacji zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem informuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo finansuje 

działalność kapitałem długoterminowym. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego jest standardowym miernikiem 

stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem  

Wskaźnik relacji zobowiązań krótkoterminowych do pasywów ogółem pokazuje w jakim stopniu spółka finansuje działalność 

kapitałem krótkoterminowym. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego jest standardowym miernikiem stosowanym  

w analizie finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ogółem = zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem  

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych pozwala mierzyć stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału 

własnego i określa wielkość posiadanych przez firmę zobowiązań obcych przypadających na jednostkę kapitału własnego 

firmy. Wskaźnik ten określa możliwość pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. Wzrost wartości wskaźnika  

w poszczególnych okresach oznacza wzrost udziału długu w finansowaniu działalności firmy. Wskaźnik zadłużenia kapitałów 

własnych jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała  

o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi = kapitały własne ogółem / aktywa ogółem  

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi informuje o udziale środków własnych w finansowaniu działalności 

przedsiębiorstwa. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie 

finansowej i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku wyniósł 26,2%. Na koniec 1 półrocza 2018 roku 

wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł do poziomu 24,1%. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu kapitałów własnych spółki 

spowodowanego emisją nowych udziałów co skompensowało istotny wzrost zobowiązań Grupy Emitenta (+91,4% względem 

31.12.2017).  

Wskaźniki zadłużenia krótko- i długoterminowego obrazują zabezpieczenie spłaty zobowiązań podmiotu jego majątkiem 

odpowiednio w krótkim i długim okresie. Ich suma równa jest wartości wskaźnika zadłużenia ogółem. Na dzień 31 grudnia 

2016 roku wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyniósł 9,1%. W roku zakończonym 2017 roku wskaźnik zadłużenia 

długoterminowego spadł do poziomu 7,8%. Na koniec 1 półrocza 2018 roku wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyniósł 

5,1%. Jednocześnie obserwowany jest stopniowy wzrost zadłużenia krótkoterminowego Grupy Emitenta. Na koniec 2016 

roku wskaźnik zadłużenia wynosił 5,9%, natomiast na koniec 2017 roku ukształtował się on na poziomie 18,4%. Na koniec  

1 półrocza 2018 roku wartość wskaźnika wynosiła 19%. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ogółem wyniósł w roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku 17,7%. W roku 

zakończonym 31 grudnia 2017 roku wartość wskaźnika wzrosła do poziomu 35,6%. Na koniec 1 półrocza 2018 roku 

zadłużenie kapitału własnego spadło do 31,7%. Spadek wskaźnika wynikał ze wzrostu kapitału własnego Grupy Emitenta 

(+115%) przewyższającego wzrost zadłużenia (91,4%) względem stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. 
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Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi w roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku wyniósł 85% a w roku 

zakończonym 31 grudnia 2017 roku wskaźnik pokrycia majątku kapitałami wyniósł 73,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku 

wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi wzrósł do 75,9%. Wynikało to ze wznowych udziałów. 

Analiza płynności finansowej – APM  

Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Emitenta 

Wskaźniki płynności Formuła 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Wskaźnik płynności bieżącej  
Aktywa obrotowe 

/ Zobowiązania krótkoterminowe  
1,48 2,84 8,79 

Wskaźnik płynności gotówkowej 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
 / Zobowiązania 
krótkoterminowe  

1,03 0,34 4,50 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Grupę Emitenta wskaźników płynności jako „APM”, 

zgodnie z wytycznymi ESMA:  

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe  

Wskaźnik płynności bieżącej pokazuje jaka jest zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań środkami 

obrotowymi. Jest to jeden ze standardowych wskaźników płynności finansowej przedsiębiorstwa, który pozwala ocenić 

zdolność podmiotu do utrzymania płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej jest standardowym miernikiem 

stosowanym w analizie finansowe i z tego powodu Grupa Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik płynności gotówkowej = Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe  

Wskaźnik płynności gotówkowej informuje o możliwościach spółki do spłaty swoich krótkoterminowych zobowiązań za 

pomocą posiadanych środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów. Jest to jeden ze standardowych wskaźników płynności 

finansowej przedsiębiorstwa, który pozwala ocenić zdolność podmiotu do utrzymania płynności finansowej w krótkim okresie. 

Wskaźnik płynności gotówkowej jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowe i z tego powodu Grupa 

Emitenta zdecydowała o jego zastosowaniu w Prospekcie. 

Wskaźnik płynności bieżącej na dzień 30 czerwca roku wyniósł 1,48, co oznacza, że wartość aktywów obrotowych prawie 

1,5 krotnie przewyższa zobowiązań krótkoterminowych Grupy Emitenta. Przedziałem przyjmowanym za optymalny, jest  

1,2-2,0, rezultaty niższe lub dolna granica przedziału, mogą wskazywać na wystąpienie problemów z płynnością finansową.  

Wskaźnik płynności gotówkowej na koniec 2017 roku, osiągnął wartość 1,03, co oznacza, że w przypadku natychmiastowej 

wymagalności krótkoterminowych zobowiązań, Grupa Emitenta będzie w stanie w 100% pokryć je z posiadanych zasobów 

gotówkowych. Przedziałem przyjmowanym za optymalny, jest 0,15-0,2, rezultaty niższe lub dolna granica przedziału, mogą 

wskazywać na wystąpienie problemów z płynnością finansową.  
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10.1.1 Kapitał Własny 

Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia  

30 czerwca 2018 roku 

 Kapitał Własny  
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

ze 

sprzedaży 
akcji 

powyżej 
ceny 

nominalnej 

Różnice 
kursowe  

z 

przeliczeni
a jednostki 

Zatrzyman
e zyski 

Wynik 

finansowy 
bieżącego 

okresu 

Kapitał 
przypadaj

ący na 
udziały 

niekontrol
ujące 

Razem 

kapitał 

własny 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 4 000 - - 11 408 - - 15 408 

Całkowite dochody za okres    556  8 470 - 9 026 

zakończony 30 czerwca 2018 r.       0 

Rozliczenia nabycia - - - - - 2 2 

Uchwała o podziale wyniku - - - -2 520 - - -2 520 

Podwyższenie kapitału 2 000 9 205 - - - - 11 205 

Na dzień 30 czerwca 2018 r. 6 000 9 205 556 8 888 8 470 2 33 122 

Źródło: Emitent 

Na koniec 1 półrocza 2018 r. kapitał własny Grupy Emitenta wyniósł 33.122 tys. zł i był wyższy o 115% względem końca 2017 

roku. Na wzrost wartości złożył się osiągnięty przez Grupę Emitenta dodatni wynik netto (8,47 mln zł), podwyższenie kapitału 

własnego o 11,2 mln zł (w tym kapitału zakładowego o 2,0 mln zł oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny 

nominalnej w wysokości 9,2 mln zł) skorygowany o dywidendę w wysokości 2,5 mln zł z tytułu zysku wypracowanego w 2017 

roku. Na dzień 30 czerwca 2018 r. kapitał własny składał się z wyemitowanego kapitału zakładowego w wysokości 6.000 tys. 

zł, kapitału zapasowego w wysokości 9.205 tys. zł, różnic z przeliczenia jednostki w wysokości 556 tys. zł, zysków 

zatrzymanych w wysokości 8.888 tys. zł, zysku netto w kwocie 8.470 tys. zł. oraz kapitału przypadającego na udziały 

niekontrolujące o wartości 2 tys. zł. 

Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia  

31 grudnia 2017 roku 

Kapitał Własny  
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

ze 
sprzedaży 

akcji 

powyżej 
ceny 

nominalnej 

Odpisy  

z zysku 
netto  

w ciągu 

roku 
obrotowego 

Zatrzymane 
zyski 

Wynik 
finansowy 
bieżącego 

okresu 

Razem 

kapitał 

własny 

Na dzień 1 stycznia 2017 r. 4 000 - - 6 009 - 10 009 

Całkowite dochody za okres 

zakończony 31 grudnia 2017 r. 
- - - - 8 481 8 481 

Uchwała o wypłacie dywidendy - - - -3 000 - -3 000 

Pozostałe - - - -82 - -82 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. 4 000 - - 2 927 8 481 15 408 

Źródło: Emitent 

Na koniec 2017 r. kapitał własny Grupy Emitenta wyniósł 15.408 tys. zł i był wyższy o 53,9% względem analogicznego okresu 

w 2016 roku. Na wzrost wartości złożył się osiągnięty przez Grupę Emitenta dodatni wynik netto (8,48 mln zł) skorygowany o 

dywidendę w wysokości 3 mln zł z tytułu zysku wypracowanego w 2016 roku oraz pozostałe korekty zysków zatrzymanych w 

wysokości 82 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał własny składał się z wyemitowanego kapitału zakładowego w 

wysokości 4.000 tys. zł, zysków zatrzymanych w wysokości 2.927 tys. zł oraz zysku netto w kwocie 8.481 tys. zł. 
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Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia  

31 grudnia 2016 roku 

Kapitał Własny  
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

ze 

sprzedaży 
akcji 

powyżej 
ceny 

nominalnej 

Odpisy z 
zysku netto 

w ciągu 
roku 

obrotowego 

Zatrzymane 
zyski 

Wynik 

finansowy 
bieżącego 

okresu 

Razem 

kapitał 

własny 

Na dzień 1 stycznia 2016 r. 4 000 - - 3 274 - 7 274 

Całkowite dochody za okres 

zakończony 31 grudnia 2016 r. 
 - -  5 945 5 945 

Uchwała o wypłacie dywidendy - - - -3 210 - -3 210 

Pozostałe - - - - - - 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. 4 000 - - 64 5 945 10 009 

Źródło: Emitent 

Na koniec 2016 r. kapitał własny Grupy Emitenta wyniósł 10.009 tys. zł i był wyższy o 37,6% względem analogicznego okresu 

w 2015 roku. Na wzrost wartości złożył się osiągnięty przez Grupę Emitenta dodatni wynik netto (5,95 mln zł) skorygowany  

o dywidendę w wysokości 3,2 mln zł z tytułu zysku wypracowanego w 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał własny 

składał się z wyemitowanego kapitału zakładowego w wysokości 4.000 tys. zł, zysków zatrzymanych w wysokości 64 tys. zł 

oraz zysku netto w kwocie 5.945 tys. zł. 

10.1.2 Zobowiązania 

Tabela: Zobowiązania długoterminowe Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Zobowiązania długoterminowe 30.06.2018 31.12.2017 31.12. 2016 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 226 1 629 1 071 

Źródło: Emitent 

Zadłużenie Grupy Emitenta z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 2,2 mln zł wobec 1,6 mln zł na koniec 2017 r. 

oraz 1,1 mln zł na koniec 2016 roku. Wzrost wartości zobowiązań był wynikiem zwiększenia zobowiązań z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego o 597 tys. zł 

Tabela: Zobowiązania krótkoterminowe Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Zobowiązania krótkoterminowe 30.06.2018 31.12.2017 31.12. 2016 

Zobowiązania handlowe  2 626 699 208 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  804 453 - 

Zobowiązania pozostałe 4 680 2 702 488 

Zobowiązania umowne 158 - - 

Razem 8 268 3 854 696 

Źródło: Emitent 

Na koniec 1 półrocza 2018 roku 2017 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy Emitenta wynosiły 8,27 mln zł co stanowiło 

wzrost o 4,4 mln zł (115%) względem końca 2017 roku. Wzrost wartości wynikał (1) wzrostu zobowiązań handlowych o 1,9 

mln zł (+275,7%), (2) wzrostu pozostałych zobowiązań o 1,98 mln zł (+73,2%) na które składają się m.in. zobowiązania 

wynikające z umów wydawniczych (1,92 mln zł) (3) przyrostu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w wysokości 0,35 

mln zł (+77,5%) oraz (4) zobowiązań umownych o wartości 0,16 mln zł. 

W 2018, 2017 i 2016 roku Grupa Emitenta nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek. 
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10.1.3 Przepływy pieniężne 

Tabela: Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
1.01.2017 – 

31.12.2017 

1.01.2016 – 

31.12.2016 

1.01.2018 – 

30.06.2018 

1.01.2017 – 

30.06.2017 

 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem  10 524 7 470 10 559 3 353 

 Korekty:  -2 192 2 151 -3 818 279 

 Udział MPW - - 2 - 

 Amortyzacja  4 903 3 838 2 628 2 042 

 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  - - 3 - 

 Zmiana stanu zapasów 16 6 - 1 

 Zmiana stanu należności  -6 810 28 13 415 -1 479 

 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów  

705 209 -18 906 7 

 Zmiana stanu zobowiązań umownych - - 158 - 

 Inne korekty z działalności operacyjnej - - -21 - 

 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony  -1 006 -1 930 -1 097 -292 

 Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
8 332 9 621 6 741 3 632 

 Działalność inwestycyjna          

 Środki pieniężne z nabycia spółek - - 10 063 - 

 Zbycie nakładów na prace rozwojowe - 1 - - 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 
aktywów niematerialnych 

-1 434 -168 -288 -1 318 

 Nakłady na prace rozwojowe  -7 728 -5 155 -6 486 -4 112 

 Udzielone pożyczki - - -189 - 

 Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej  
-9 162 -5 322 3 100 -5 430 

 Działalność finansowa          

 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  -1 000 -3 210 -2 620 - 

 Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej  
-1 000 -3 210 -2 620 0 

 Przepływy pieniężne netto razem  -1 830 1 089 7 221 -1 798 

 Środki pieniężne na początek okresu  3 131 2 042 1 301 3 131 

 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych  - - - - 

 Środki pieniężne na koniec okresu 1 301 3 131 8 522 1 333 

Źródło: Emitent 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej są generowane przez Grupę w trakcie prowadzenia działalności 

gospodarczej. Zgodnie z MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, Grupa oblicza przepływy środków pieniężnych 

z działalności operacyjnej metodą pośrednią. Zgodnie z tą metodą, przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

oblicza się, stosując odpowiednie korekty w stosunku do zysku (straty) przed opodatkowaniem. Korekty te obejmują pozycje, 

takie jak amortyzacja, odsetki i udziały w zyskach (dywidendy), zyski (straty) z działalności inwestycyjnej, zmiana stanu 

rezerw, zmiany stanu zapasów, zmiany stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, zmiany stanu zobowiązań 

z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i podatek dochodowy zapłacony. 

W 1 połowie 2018 roku, Grupa Emitenta wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 

6,74 mln zł. Zysk brutto w wysokości 10,56 mln zł, został skorygowany (in minus) o 3,8 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały 
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ze zwiększenia stanu zobowiązań (-18,9 mln zł), zmniejszenia stanu należności (+13,4 mln zł) oraz amortyzacji (+2,6 mln zł). 

Amortyzacja stanowi rozliczane w czasie nakłady inwestycyjne na zakończone prace rozwojowe. Nakłady na prace 

rozwojowe rozpoznawane są w przepływach z działalności inwestycyjnej. Korekta przepływów operacyjnych z tyt. 

zwiększenia stanu zobowiązań wynika z nabycia spółki BoomBit Games ltd. i przejęcia przez Grupę Emitenta jej zobowiązań.  

W 2017 roku, Grupa Emitenta wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 8,3 mln 

zł. Zysk brutto, który wyniósł 10,5 mln zł, został skorygowany (in minus) o 2,19 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały  

z amortyzacji (+4,9 mln zł), zwiększenia stanu należności (-6,8 mln zł) oraz płatności z tytułu podatku dochodowego (-1,0 mln 

zł). Korekta przepływów operacyjnych z tyt. zwiększenia stanu należności wynika z zawarcia w grudniu 2017 r. umowy na 

linii Aidem Media – BoomBit Games ltd – Cheetah Technology Corporation Limited z siedzibą w Hong Kongu, która została 

rozliczona 2018 r. 

W 2016 roku, Grupa Emitenta wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 9,6 mln 

zł. Zysk brutto, który wyniósł 7,5 mln zł, został skorygowany (in plus) o 2,15 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały  

z amortyzacji (+3,8 mln zł) oraz płatności z tytułu należnego podatku dochodowego (-1,9 mln zł). 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W 1 połowie 2018 roku, dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły 3,1 mln zł. Grupa Emitenta 

poniosła nakłady na prace rozwojowe w kwocie 6,48 mln zł oraz koszty z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych  

i aktywów niematerialnych w wysokości 0,29 mln zł. Nakłady na prace rozwojowe stanowią wynagrodzenia, usługi obce oraz 

pozostałe nakłady które Grupa Emitenta przyporządkowuje do określonych gier. Ponadto w wyniku przejęcia spółki BoomBit 

Games ltd. Grupa Emitenta nabyła środki pieniężne o wartości 10 mln zł. 

W 2017 roku, ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły 9,2 mln zł. Grupa Emitenta poniosła nakłady 

na prace rozwojowe w kwocie 7,7 mln zł oraz koszty z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 

w wysokości 1,4 mln zł. Wzrost kwoty nakładów na prace rozwojowe z kwoty 5,15 mln zł w 2016 r. do 7,7 mln zł w 2017 r. 

wynika z realizacji strategii rozszerzania portfela wydawniczego Grupy Emitenta o gry z nowych gatunków tematycznych  

z wysokim potencjałem monetyzacyjnym. 

W 2016 roku, ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły 5,3 mln zł. Grupa Emitenta poniosła nakłady 

na prace rozwojowe w kwocie 5,15 mln zł oraz koszty z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych w wysokości 0,17 mln zł. 

Szczegółowy opis zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych inwestycji został przedstawiony w pkt. 5.2 Części III 

Prospektu. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W 1 połowie 2018 roku ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły 2,6 mln zł. W 2017 roku ujemne 

przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły 1,0 mln zł w porównaniu do 3,2 mln zł w roku 2016. Wskazane ujemne 

przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w latach 2018-2016 wynikały w całości z wypłaty dywidendy do 

akcjonariuszy z tytułu wypracowanego zysku netto. 

10.2  Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta 

Nie istnieją ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta. 



Dokument Rejestracyjny Część III 

 

164 
 

11 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1  Patenty 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada patentów. 

11.2  Prace badawczo – rozwojowe 

Grupa Emitenta pracuje nad rozwojem systemu o nazwie Core, który pozwoli na zunifikowanie pracy nad danym elementem 

przy produkcji gry, tak aby praca została wykonana tylko raz, a następnie została wykorzystana podczas produkcji innych 

gier. 

Core jest wewnętrznym zbiorem algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności przygotowanych w taki sposób, żeby szczegóły 

techniczne były ukryte przed większością deweloperów, którzy otrzymują gotowe rozwiązanie wymagające minimalnego 

dopasowania do gry. Jego modularna struktura nie wymusza używania wszystkich funkcjonalności przez zespół pracujący 

nad projektem.  

Mimo, że takie podejście do implementacji funkcjonalności w taki sposób, żeby była uniwersalna, może pochłaniać więcej 

zasobów dla jej wytworzenia niż implementacja bezpośrednia w jednej grze, ta inwestycja zasobów zwraca się z każdą 

kolejną grą implementującą tę funkcjonalność. W ten sposób, Core znacząco skraca czas użyty do implementacji 

funkcjonalności. 

Kolejną ważną zaletą, jest globalna dystrybucja poprawek – jeśli podczas testów jednej z gier znaleziono błąd w danej 

funkcjonalności, zostanie on naprawiony raz, a dana poprawka od razu stanie się dostępna dla wszystkich deweloperów 

korzystającej z tej funkcjonalności. 

Architektura Core'a ułatwia również bezpośrednią wymianę funkcjonalności pomiędzy projektami – jeśli jakiś zespół tworzy 

nowe rozwiązanie w oparciu o Core'a, przeniesienie tego rozwiązania do innej gry jest o wiele prostsze, niż re-implementacja 

od zera. 

Raz na kwartał koszty są zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych. Core amortyzowany jest metodą liniową 20%. 

11.3 Znaki towarowe 

Emitent posiada zarejestrowany w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych znak towarowy 

(słowny). Znak został zarejestrowany 16 lutego 2016 roku, w kategorii nicejskiej 9 oraz 41, pod numerami 4902891 oraz 

4902892. 

 

Emitent złożył w dniu 11 lipca 2018 roku wniosek o rejestrację europejskiego znaku towarowego (słownego) w Urzędzie Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wniosek o numerze 017929583 dotyczy rejestracji znaku w kategorii nicejskiej 9, 

38, 41 i 45. 
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11.4 Licencje 

Spółka posiada typowe licencje niezbędne do korzystania ze sprzętu komputerowego, których wykaz został przedstawiony 

w poniższej tabeli. 

 

Źródło: Emitent 

11.5 Domeny internetowe 

Emitentowi przysługuje prawo z rejestracji i utrzymania na swoją rzecz nazw czterech domen: aidemmedia.pl, digitalmedia.pl, 

aidemmedia.com, playandbuy.pl. 

Prawa z rejestracji i utrzymania do powyższych nazw domen są przedłużane przez Emitenta na kolejne okresy ochronne. 

Emitent monitoruje okresy ochronne celem ich przedłużania na dalsze okresy. 

  

Nazwa Oprogramowania Typ Licencji Ilość licencji Opis oprogramowania
Axure RP PRO Subskrypcja miesięczna 1 Oprogramowanie do tworzenia diagramów UML
Photoshop CC Creative Cloud 
Photography Plan

Subskrypcja roczna z comiesięczną 
opłatą 41 Oprogramowanie do tworzenia/obróbki grafiki 2D

Photoshop CC Photoshop Single App 
Subscription

Subskrypcja roczna z comiesięczną 
opłatą 1 Oprogramowanie do tworzenia/obróbki grafiki 2D

Illustrator
Subskrypcja roczna z comiesięczną 
opłatą 2 Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej

After Effects
Subskrypcja roczna z comiesięczną 
opłatą 7

Oprogramowanie do tworzenia efektów specjalnych i kompozycji w 
postprodukcji filmowej

InDesign
Subskrypcja roczna z comiesięczną 
opłatą 1

Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i składu/łamania + 
DTP

Premiere Pro
Subskrypcja roczna z comiesięczną 
opłatą 2 Oprogramowanie do edycji i nieliniowej obróbki materiałów filmowych

Rider Toolbox Licencja miesięczna 11
Zintegrowane środowisko programistyczne - zespół programów 
wspomagający tworzenie oprogramowania

Mudbox Licencja miesięczna 1 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
Maya Licencja miesięczna 4 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
Maya LT Licencja miesięczna 4 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
3ds Max Licencja miesięczna 8 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
Synergy 2 PRO Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie do współłączenia/współpracy dwóch komputerów
Lazy Nezumi PRO Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie wspomagające pracę w edytorze graficznym 2D
Coolorus Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie wspomagające pracę w edytorze graficznym 2D
Affinity Designer Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie do tworzenia/obróbki grafiki 2D
Keyshot 7 HD Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie do renderowania grafiki 3D
ZBrush 2018 Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
ZBrush  4R8 Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
ZBrush 4R6 Jednostanowiskowa 1 Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D
Substance Pack Pro Wielostanowiskowa licencja roczna 3 Oprogramowanie wspomagające tworzenie grafiki 3D
Substance Designer Pro Wielostanowiskowa licencja roczna 4 Oprogramowanie wspomagające tworzenie grafiki 3D
Unity Pro with Unity Teams Advanced: 
1 year Jednostanowiskowa 44 Oprogramowanie do tworzenia gier
Unity Teams Advanced Promotion: 
Monthly Jednostanowiskowa 3 Oprogramowanie do tworzenia gier+B2:E25
Pakiet Microsoft Office Jednostanowiskowa 15 Pakiet aplikacji biurowych
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11.6 Nagrody i wyróżnienia, certyfikaty uzyskane przez Emitenta 

Poniżej zaprezentowano nagrody i wyróżnienia uzyskane przez Grupę Emitenta w latach 2014-2018. 

Tabela: Nagrody i wyróżnienia, 2014-2018 

Data: Nagroda Instytucja przyznająca 

2014 Skrzydła Biznesu Dziennik Gazeta Prawna 

2016 
Diamenty Forbesa: 1 miejsce w kategorii spółek o przychodach 5-50M PLN w 

województwie pomorskim 
Forbes 

2017 
Diamenty Forbesa: wyróżnienie w kategorii spółek o przychodach 5-50M PLN w 

województwie pomorskim 
Forbes 

2017 Wyróżnienie dla gry Build a bridge! za najbardziej innowacyjną grę roku Google Play 

2017 Tanks a Lot! – Amazon Choice Award Amazon 

2017 Tanks a Lot! – Nominacja za najlepszy tryb multiplayer  Indie Awards 

2017 Tanks a Lot! – Nominacja za oprawę graficzna Indie Prize 

2017 Tanks a Lot! – Nominacja za oprawę graficzną DevGamm 

2018 Dancing Line – nagroda Android Excellence Apps and Games for 2018 Google Play 

Źródło: Emitent 
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12 INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1 Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach 

sprzedaży 

Sprzedaż 

W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne istotne 

tendencje w sprzedaży. 

Zapasy  

W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne istotne 

tendencje w zapasach. 

Koszty  

W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne istotne 

tendencje w kosztach. 

Ceny Sprzedaży 

W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne istotne 

tendencje w cenach sprzedaży. 

12.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, 

zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący 

wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrachunkowego 

Według Zarządu Emitenta elementami, które potencjalnie mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta  

i perspektywy jej rozwoju, przynajmniej do końca bieżącego roku obrachunkowego, są: 

Wahania kursu PLN wobec USD, GBP i EUR 

Sprzedaż produktów i usług Emitenta skierowana jest głównie na rynki zagraniczne (Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, 

Chiny). To oznacza, że zdecydowana większość przychodów Emitenta (ponad 90%) osiągana jest w walutach obcych.  

W efekcie, zmienność kursów walut ma bardzo duży wpływ na poziom osiąganych przychodów. Emitent nie zabezpiecza się 

przed ryzykiem zmiany kursów walut, stąd fluktuacje osiąganych przychodów są bezpośrednio powiązane ze zmianami 

kursów walut. Osłabienie złotego ma pozytywny wpływ na wielkość przychodów Emitenta, a jego umocnienie ma wpływ 

negatywny.  

Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Rynek gier mobilnych cechują niskie bariery wejścia dla nowych podmiotów oraz możliwość globalnej dystrybucji za 

pośrednictwem platform typu App Store oraz Google Play. W związku z tym, kluczową rolę odgrywa umiejętność tworzenia 

produktów, które zainteresują dużą liczbę graczy oraz osiągną takie parametry Monetyzacji, które uzasadnią nakłady 

marketingowe na globalną promocję gry. Pomimo rosnącej liczby nowych podmiotów pojawiających się na rynku gier 

mobilnych, wiele z nich nie jest w stanie osiągnąć trwałego komercyjnego sukcesu ze względu na problemy ze spełnieniem 

wyżej wymienionych kryteriów. Zdaniem Zarządu Emitenta, strategia Grupy w zakresie selekcji projektów oraz dopasowanie 

budżetu produkcyjnego do spodziewanych parametrów Monetyzacji poszczególnych tytułów pozwala Grupie 

maksymalizować prawdopodobieństwo odniesienia komercyjnego sukcesu. 
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Implementacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta 

Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta są zależne od skutecznej implementacji przyjętej strategii rozwoju. Zakłada 

ona, że podstawowym obszarem kompetencji Emitenta jest wydawanie gier własnych oraz gier innych twórców o wysokim 

potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service również przy wykorzystaniu User 

Acquisition.  

Emitent optymalizuje narzędzia monetyzacyjne w celu zwiększenia przychodów z tzw. Mikrotransakcji w ogólnej wartości 

przychodów Grupy Emitenta. Zgodnie ze strategicznymi założeniami przyjętymi przez Spółkę, docelowo większość 

przychodów Grupy ma pochodzić z mikropłatności wewnątrz gier dokonywanych przez użytkowników. 

Emitent jest wiodącym producentem gier tzw. Driving Simulator. Generują one stabilne i powtarzalne przychody, a dzięki 

niskim kosztom produkcji, gry Driving Simulator osiągają rentowność w pierwszym miesiącu od wydania. Strategia Emitenta 

zakłada, utrzymanie pozycji wiodącego producenta gier Driving Simulator na platformy iOS, Android w zakresie liczby pobrań 

jak i przychodów generowanych przez te gry. 

Poza informacjami wymienionymi powyżej oraz w punkcie 1 i 2 Części II Prospektu, Emitentowi nie są znane inne tendencje, 

niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć istotny 

wpływ na perspektywy Grupy Emitenta do końca bieżącego roku obrachunkowego. 
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13 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Nie dotyczy. Emitent nie podaje do publicznej wiadomości prognoz wyników ani wyników szacunkowych. 

14 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

14.1 Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób 

zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada 

stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, poza wyjątkami opisanymi 

w Prospekcie, w okresie ostatnich pięciu lat, Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej: 

 nie byli udziałowcami/akcjonariuszami żadnej spółki kapitałowej, ani wspólnikami w spółce osobowej; 

 nie byli akcjonariuszami spółki publicznej, posiadającymi akcje reprezentujące więcej niż 1% głosów na walnym 

zgromadzeniu takiej spółki; 

 nie prowadzili działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki; 

 nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa; 

 nie byli podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych  

(w tym uznanych organizacji zawodowych), ani żaden organ państwowy, ani inny organ nadzoru (w tym uznana 

organizacja zawodowa) nie nałożył na nich sankcji; 

 żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; 

 nie byli członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego kierownictwa  

w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed lub po jej upływie, ustanowiono zarząd komisaryczny, 

prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju. 

14.1.1 Zarząd Emitenta 

Marcin Olejarz – Prezes Zarządu 

Wiek: 49 lat 

Pan Marcin Olejarz został powołany do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 9 lipca 2018 roku, na 

mocy oświadczenia akcjonariuszy Spółki. 

Adres służbowy Pana Marcina Olejarz to: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Zarządu wygaśnie z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja za okres 

od 2018 roku do 2023 roku). 

Pan Marcin Olejarz uzyskał w 1997 roku tytuł Magistra Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku transport morski. 

Podczas wieloletniej pracy w sektorze gier zdobył umiejętności zarządzania spółką z branży gier mobilnych, uzyskał wiedzę 

w zakresie strategii marketingowych, zarządzania finansami oraz prawa autorskiego. 

Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie SuperScale Sp. z o.o. (poprzednio: Tern 3 Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu (poprzednio: Prezes Zarządu); 

2018 – obecnie BoomBooks Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie BoomHits Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie MoonDrip Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2018 – obecnie Woodge Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie PixelMob Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 
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2018 – obecnie Mindsense Games Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2015 – obecnie Best Top Fun Games Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2002 – obecnie Digital Media Marcin Olejarz – prowadzenie działalności gospodarczej związanej z doradztwem  

w zakresie informatyki; 

1998 – 2000  Pulsar Interactive Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

1998 – 1998  Optimus Nexus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Pan Marcin Olejarz w ciągu ostatnich 5 lat sprawował funkcje oraz na Datę Prospektu sprawuje funkcje w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Zarządzie Emitenta): 

2018 – obecnie BoomBooks Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie SuperScale Sp. z o.o. (poprzednio: Tern 3 Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu (poprzednio:  

Prezes Zarządu); 

2018 – obecnie BoomHits Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie MoonDrip Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2018 – obecnie Woodge Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2018 – obecnie PixelMob Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2018 – obecnie Mindsense Games Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2015 – obecnie Best Top Fun Games Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Pan Marcin Olejarz w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje oraz jest wspólnikiem 

(poza posiadanymi akcjami Emitenta): 

2006 – 2014 Aidem Media Interactive Karolina Szablewska-Olejarz Spółka Jawna w likwidacji – Wspólnik. 

W odniesieniu do Pana Marcina Olejarz nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jego interesem 

osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez niego funkcji w innych 

podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki, z wyjątkiem pozostawania w stosunku małżeństwa  

z Panią Karoliną Szablewską-Olejarz, która pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

Pan Marcin Olejarz nie został skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz nie otrzymał 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był 

oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe.  

Paweł Tobiasz – Wiceprezes Zarządu 

Wiek: 51 lat 

Pan Paweł Tobiasz został powołany do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w dniu 9 lipca 2018 roku, 

na mocy oświadczenia akcjonariuszy Spółki. 

Adres służbowy Pana Pawła Tobiasza to: ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Zarządu wygaśnie z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja za okres 

od 2018 roku do 2023 roku). 

Pan Paweł Tobiasz posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki, specjalizacja 

systemy informatyczne. 

Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

2018 – obecnie  ATM Living AB – Prezes Zarządu; 

2017 – obecnie ATM System Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2018  Agro Ślęza Sp. z o.o. (połączona z ATM Inwestycje Sp. z o.o.) – Członek Zarządu; 

2014 – obecnie Fundacja Miasto Dzieci – Członek Rady Fundacji; 
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2013 – obecnie ATM Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2013 – 2015  Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2010 – 2018  Aidem Media Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2003 – obecnie ATM Grupa S.A. – Członek Zarządu. 

2001 – 2003  ATM Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

1992 – 2000  BZ WBK S.A. Oddział w Świdnicy – Specjalista Informatyk; 

1991 – 1992  Comped Sp. z o.o. – Specjalista Informatyk. 

Pan Paweł Tobiasz posiada doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania związanego z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw handlowych, oprogramowania wspomagającego sprawozdawczość bankową oraz w zarządzaniu spółkami 

handlowymi. 

Sprawowane przez Pana Pawła Tobiasza w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Zarządzie Emitenta): 

2018 – obecnie  ATM Living AB – Prezes Zarządu; 

2017 – obecnie ATM System Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2018  Agro Ślęza Sp. z o.o. (połączona z ATM Inwestycje Sp. z o.o.) – Członek Zarządu; 

2013 – obecnie ATM Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2013 – 2015  Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2010 – 2018  Aidem Media Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2003 – obecnie ATM Grupa S.A. – Członek Zarządu. 

2001 – 2003  ATM Sp. z o.o. – Członek Zarządu. 

Pan Paweł Tobiasz w ciągu ostatnich 5 lat nie posiadał oraz na Datę Prospektu nie posiada udziałów lub akcji innej spółki 

oraz nie jest wspólnikiem w żadnej spółce. 

W odniesieniu do Pana Pawła Tobiasza nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jego interesem 

osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez niego funkcji w innych 

podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki. 

Pan Paweł Tobiasz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o., która została zlikwidowana 

w związku z zaprzestaniem prowadzenia dotychczasowej działalności i wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 

19 sierpnia 2016 roku. 

Pan Paweł Tobiasz nie został skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz nie otrzymał 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był 

oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe.  

Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares – Wiceprezes Zarządu 

Wiek: 38 lat 

Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares został powołany do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu  

w dniu 9 lipca 2018 roku, na mocy oświadczenia akcjonariuszy Spółki. 

Adres służbowy Pana Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares to: Avinguda de la Bartra Edif. Prat La Bartra Esc. E Piso 5E  

– 2A, AD200 Encamp, Andorra. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Zarządu wygaśnie z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja za okres 

od 2018 roku do 2023 roku). 

Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares posiada wyższe wykształcenie. W 2001 roku ukończył licencjackie studia na 

University of North Wales Bangor, kierunek: Business, Banking & Finance. 
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Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

2017 – obecnie BoomBit Games Ltd. – Dyrektor; 

2014 – obecnie PixelMob Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2018  AppInfluencer Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2018  Pastel Games Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2018  Racing Games Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2015  BoomBit Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – obecnie Digital Bark Studios Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Fun Kids Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Play With Friends Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Best Top Free Game Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Entertainment Apps and Top Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Fun Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Top Free Games and Apps Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Cool Fun Racing Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Addictive Top Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2012 – 2015  The Top Best Cool Fun & Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2009 – 2012  Compagnie Financiere Tradition– Kierownik Euro Credit Bond Desk; 

2004 – 2009  GFI Group – Senior Broker; 

2002 – 2004  Concord Effekten – Junior Broker; 

2001 – 2002  Commerzbank – Junior Trader. 

Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares od 2012 roku zdobywa doświadczenie branży informatycznej, związanej z grami 

mobilnymi. 

Sprawowane przez Pana Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Zarządzie Emitenta): 

2017 – obecnie BoomBit Games Ltd. – Dyrektor; 

2014 – obecnie PixelMob Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2015  BoomBit Games Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2018  AppInfluencer Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2018  Pastel Games Ltd. – Dyrektor; 

2014 – 2018  Racing Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – obecnie Digital Bark Studios Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Fun Kids Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Play With Friends Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Best Top Free Game Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Entertainment Apps and Top Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Fun Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Top Free Games and Apps Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Cool Fun Racing Games Ltd. – Dyrektor; 

2013 – 2015  Addictive Top Free Games Ltd. – Dyrektor; 

2012 – 2015  The Top Best Cool Fun & Free Games Ltd. – Dyrektor. 

Funkcja dyrektora sprawowana przez Pana Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares w powyższych spółkach jest równoważna 

z funkcją pełnioną w organie zarządzającym spółki. 

Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje 

oraz jest wspólnikiem (poza posiadanymi akcjami Emitenta): 

2018 – obecnie We Are One SLU – Wspólnik (i w związku z tym pośrednio wspólnik We Are One Ltd.) 
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W odniesieniu do Pana Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów 

pomiędzy jego interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez 

niego funkcji w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki. 

Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares nie został skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek 

emitenta oraz nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie 

ostatnich 5 lat nie był oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez 

organizacje zawodowe. 

14.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 45 lat 

Pani Karolina Szablewska-Olejarz została powołana do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

w dniu 9 lipca 2018 roku, na mocy oświadczenia złożonego na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego w Statucie 

akcjonariuszom Spółki, Marcinowi Olejarz oraz Karolinie Szablewskiej-Olejarz, do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 7 sierpnia 2018 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej została wybrana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Adres służbowy Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz to: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie  

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja 

za okres od 2018 roku do 2023 roku). 

Pani Karolina Szablewska-Olejarz posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania i marketingu. Dzięki prowadzonej 

od 1997 roku działalności zawodowej stworzyła sieć kontaktów biznesowych w branży video oraz zdobyła doświadczenie  

w zarządzaniu spółką z branży gier mobilnych. 

Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

2010 – 2018  Aidem Media Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

1997 – obecnie prowadzenie działalności gospodarczej Creative Media Karolina Szablewska-Olejarz; 

1996 – 1997  Impresja Wydawnictwa Elektroniczne S.A. – Dyrektor ds. Marketingu; 

1994 – 1997  Wydawnictwo Kurpisz S.A. – Asystent Dyrektora. 

Sprawowane przez Panią Karolinę Szablewską-Olejarz w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2010 – 2018  Aidem Media Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Pani Karolina Szablewska-Olejarz w ciągu ostatnich 5 lat posiadała oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje oraz 

jest wspólnikiem (poza posiadanymi akcjami Emitenta): 

2006 – 2014  Aidem Media Interactive Karolina Szablewska-Olejarz Spółka Jawna w likwidacji – Wspólnik, Likwidator. 

W odniesieniu do Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy 

jego interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez niego funkcji 

w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki, z wyjątkiem pozostawania w stosunku 

małżeństwa z Panem Marcinem Olejarz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Pani Karolina Szablewska-Olejarz nie została skazana wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymała 

sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek 

emitenta oraz nie otrzymała zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie 

ostatnich 5 lat nie była oskarżona publicznie i nie nałożono na nią sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez 

organizacje zawodowe. 



Dokument Rejestracyjny Część III 

 

174 
 

Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 31 lat 

Pan Szymon Okoń został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 9 lipca 

2018 roku, na mocy oświadczenia akcjonariuszy Spółki.  

Adres służbowy Pana Szymona Okonia to: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie  

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja 

za okres od 2018 roku do 2023 roku). 

Pan Szymon Okoń jest Partnerem w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownikiem naukowym 

na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Szymon Okoń posiada stopień naukowy doktora 

nauk prawnych w dziedzinie prawa uzyskany w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma 

Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów uzyskany w 2014 roku 

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inwestycje 

Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa, w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Studiował również na London School of 

Economics and Political Science oraz Edinburgh Napier University.  

Doświadczenie zawodowe: 

2015 – obecnie Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. – Partner; 

2010 – 2015  Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. – Senior Associate (wcześniej m.in. Associate oraz Junior 

   Associate); 

2010 – 2010   Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni – Legal Assistant; 

2008 – 2009   Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych – Legal Assistant. 

Praca naukowa: 

2018 – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Adiunkt; 

2015 – 2017  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Adiunkt (wcześniej Asystent). 

Dodatkowo Pan Szymon Okoń od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Okoń Doradztwo 

Prawne, w ramach której zajmuje się świadczeniem usług doradztwa prawnego. 

Sprawowane przez Pana Szymona Okonia w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2018 – obecnie  Cloud Technologies S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2018 – obecnie  ECC Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie CS Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2016   Szymon Okoń Investments Sp.k. – Komplementariusz; 

2015 – 2017  Eagle Global Asset Management Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2013 – 2016   Szymon Okoń Capital Sp.k. – Komplementariusz. 

Pan Szymon Okoń w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje oraz jest wspólnikiem: 

2016 – 2016   Szymon Okoń Investments Sp.k. – Komplementariusz; 

2015 – 2017  Eagle Global Asset Management Sp. z o.o. – Wspólnik; 

2013 – 2016   Szymon Okoń Capital Sp.k. – Komplementariusz. 

W odniesieniu do Pana Szymona Okonia nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jego 

interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez niego funkcji  

w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki. 
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Pan Szymon Okoń nie został skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz nie 

otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie 

był oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez organizacje 

zawodowe.  

Jacek Markowski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 28 lat 

Pan Jacek Markowski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu  

9 lipca 2018 roku, na mocy oświadczenia złożonego na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego w Statucie 

akcjonariuszowi Spółki, spółce We Are One Ltd. do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. 

Adres służbowy Pana Jacka Markowskiego to: ul. Powstania Śląskiego 8C/5, 81-462 Gdynia. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie  

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja 

za okres od 2018 roku do 2023 roku). 

Pan Jacek Markowski w 2013 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego na kierunku: Prawo. W 2017 roku ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim, 

a obecnie finalizuje rozprawę doktorską. W 2018 roku ukończył aplikację adwokacka oraz uzyskał pozytywny wynik  

z egzaminu adwokackiego. 

Pan Jacek Markowski posiada doświadczenie zdobyte podczas obsługi prawnej podmiotów z branży informatycznej. 

Prowadzi pracę naukową dotyczącą aspektów tworzenia gier komputerowych. 

Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2018  przygotowywanie rozprawy doktorskiej jako student Uniwersytetu Gdańskiego; 

2014 – 2016  Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c.  

– Aplikant adwokacki; 

2013 – 2014  Kancelaria Adwokacka Janusz Kaczmarek – Prawnik; 

2013 – 2013  Kancelaria Adwokacka Głuchowski Siemiątkowski Zwara – praktyki zawodowe; 

2012 – 2013  Kancelaria Adwokacka Janusz Kaczmarek – Prawnik. 

Pan Jacek Markowski w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił oraz na Datę Prospektu nie pełni funkcji w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta). 

Pan Jacek Markowski w ciągu ostatnich 5 lat nie posiadał oraz na Datę Prospektu nie posiada udziałów lub akcji innej spółki 

oraz nie jest wspólnikiem w żadnej spółce. 

W odniesieniu do Pana Jacka Markowskiego nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jego 

interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez niego funkcji  

w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki. 

Pan Jacek Markowski nie został skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz nie otrzymał 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był 

oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe.  
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Grażyna Anna Gołębiowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 58 lat 

Pani Grażyna Anna Gołębiowska została powołana do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

w dniu 9 lipca 2018 roku, na mocy oświadczenia złożonego na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego w Statucie 

założycielowi Spółki, spółce ATM Grupa S.A. do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. W dniu 7 sierpnia 2018 roku 

na podstawie uchwały Rady Nadzorczej została wybrana na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Adres służbowy Pani Grażyny Anny Gołębiowskiej to: ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie  

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja 

za okres od 2018 roku do 2023 roku). 

Pani Grażyna Anna Gołębiowska w 1982 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 

na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Następnie ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz studia 

podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Analiza Finansowa.  

Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

2018 – obecnie ATM Living AB – Członek Zarządu; 

2017 – obecnie ATM Studio Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2018  Agro Ślęza Sp. z o.o. (połączona z ATM Inwestycje Sp. z o.o.) – Członek Zarządu; 

2014 – obecnie Fundacja Miasto Dzieci – Prezes Zarządu; 

2013 – 2015  Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2012 – obecnie ATM Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2003 – obecnie ATM Grupa S.A. – Członek Zarządu; 

2001 – 2010  ATM-Investment Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

1999 – 2003  ATM Grupa S.A. – główna księgowa; 

1993 – 1993  Cel Invesco S.A. – zastępca głównego księgowego; 

1982 – 1993  Zakłady Remontowe Energetyki – referent, specjalista działu ekonomicznego. 

Pani Grażyna Anna Gołębiowska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości spółek, zarządzaniu 

całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej spółki giełdowej oraz innych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu 

fundacją oraz w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych. 

Sprawowane przez Panią Grażynę Annę Gołębiowską w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2018 – obecnie ATM Living AB – Członek Zarządu; 

2017 – obecnie ATM Studio Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2018  Agro Ślęza Sp. z o.o. (połączona z ATM Inwestycje Sp. z o.o.) – Członek Zarządu; 

2014 – obecnie Fundacja Miasto Dzieci – Prezes Zarządu; 

2013 – 2015  Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

2012 – obecnie ATM Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2003 – obecnie ATM Grupa S.A. – Członek Zarządu; 

Pani Grażyna Anna Gołębiowska w ciągu ostatnich 5 lat nie posiadała oraz na Datę Prospektu nie posiada udziałów lub akcji 

innej spółki oraz nie jest wspólnikiem w żadnej spółce. 

W odniesieniu do Pani Grażyny Anny Gołębiowskiej nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jej 

interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez nią funkcji  

w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki. 
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Pani Grażyna Anna Gołębiowska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o., która 

została zlikwidowana w związku z zaprzestaniem prowadzenia dotychczasowej działalności i wykreślona z rejestru 

przedsiębiorców KRS w dniu 19 sierpnia 2016 roku. 

Pani Grażyna Anna Gołębiowska nie została skazana wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymała sądowego 

zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz nie 

otrzymała zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie była 

oskarżona publicznie i nie nałożono na nią sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe.  

Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 44 lata 

Wojciech Napiórkowski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu  

9 lipca 2018 roku, na mocy oświadczenia akcjonariuszy Spółki.  

Adres służbowy Pana Wojciecha Napiórkowskiego to: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 9 lipca 2023 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie  

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (5-letnia kadencja 

za okres od 2018 roku do 2023 roku). 

Pan Wojciech Napiórkowski w 1997 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Prawo. W 2000 roku ukończył studia Master of Business Administration MBA  

w kooperacji z London Business School. W ramach programu MBA przeszedł kurs z rachunkowości zarządczej, podczas 

którego zapoznał się z zasadami rachunkowości finansowej oraz zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.  

Pan Wojciech Napiórkowski podczas swojej kariery zawodowej pracował w wielu instytucjach finansowych: funduszach 

zarówno private equity jak i publicznych, gdzie jego praca polegała na analizie dużej ilości spółek i ich sytuacji finansowej,  

w głównej mierze poprzez pogłębioną analizę raportów finansowych i współpracę z audytorami, biegłymi i doradcami due 

diligence. Pełniąc ww. funkcje w ramach wykonywania swoich obowiązków jako specjalista, a następnie na poziomie 

Dyrektora i Wiceprezesa zarządu był odpowiedzialny za całokształt polityki inwestycyjnej funduszy, którymi zarządzał.  

W szczególności przeprowadzał analizy finansowe, budował modele inwestycyjne i podejmował decyzje w tym zakresie, co 

wymagało szczegółowej analizy sprawozdań finansowych spółek, w które potencjalnie mogły być lokowane aktywa funduszy 

oraz biegłej znajomości rachunkowości zarządczej i finansowej.  

Doświadczenie zawodowe: 

2018 – obecnie BoomBit S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – obecnie Ferro S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2017  WN Inwestycje Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2016 – 2017  iAlbatros Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie Adiuvo Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie Qumak S.A. w upadłości – Członek Rady Nadzorczej; 

2014 – obecnie Soho Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2014 – 2017  Vestor Dom Maklerski S.A. – Dyrektor Zarządzający; 

2013 – 2014  Scanmed Multimedis S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2013 – 2014  Investors TFI S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

2012 – obecnie Trakcja PRKII S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013  Investors TFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013  Kopex S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013  Globe Trade Center S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2011 – 2014  Medical Network S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2011 – 2013  Abris Capital Partners – Doradca Funduszu; 

2007 – 2013  Rolimpex Nasiona S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2007 – 2010  Bridgepoint Capital Sp. z o.o. sp. k. – Dyrektor; 

2004 – 2007  Advent International Sp. z o.o. – Senior Associate; 
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2000 – 2003  Investment manager Emerging Ventures Ltd Poland Sp. z o.o. – Investment Associate. 

Sprawowane przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2016 – obecnie Ferro S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – 2017  WN Inwestycje Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2016 – 2017  iAlbatros Group S.A. (obecnie Satis Group S.A.)– Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie Adiuvo Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie Qumak S.A. w upadłości – Członek Rady Nadzorczej; 

2014 – obecnie Soho Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2013 – 2014  Scanmed Multimedis S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2013 – 2014  Investors TFI S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

2012 – obecnie Trakcja PRKII S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013  Investors TFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013  Kopex S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013  Globe Trade Center S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2011 – 2014  Medical Network S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2007 – 2013  Rolimpex Nasiona S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2002 – obecnie „Infinity Investments Polska” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Pan Wojciech Napiórkowski pełni funkcję Członka Komitetu Audytu w spółkach Qumak S.A. w upadłości, Trakcja PRKiI S.A. 

oraz w Ferro S.A.  

Pan Wojciech Napiórkowski w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje oraz jest lub 

był wspólnikiem: 

obecnie   Comperia S.A. – Akcjonariusz; 

2017 – 2017  WN Inwestycje sp. j. – Wspólnik; 

2016 – 2017   WN Inwestycje Sp. z o.o. – Wspólnik. 

W odniesieniu do Pana Wojciecha Napiórkowskiego nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy 

jego interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez niego funkcji 

w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym dla Spółki. 

Pan Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.  

w upadłości od dnia 2015 roku. Ogłoszenie upadłości Qumak S.A. w upadłości nastąpiło w dniu 5 lutego 2019 roku. 

Ogłoszenie upadłości spółki było efektem błędnych decyzji biznesowych podejmowanych w ramach spółki w latach 2012-

2015, w wyniku których spółka poniosła straty na realizowanych projektach. Od dnia pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Qumak S.A. w upadłości przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego, Rada Nadzorcza spółki dokonała między 

innymi zmiany zarządu spółki Qumak S.A. w upadłości oraz podjęła szereg działań zmierzających do opracowania 

programów istotnych zmian w działalności spółki obejmujących między innymi plan dofinansowania spółki. 

Pan Wojciech Napiórkowski nie został skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, nie otrzymał sądowego 

zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz nie 

otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był 

oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. 

14.2 Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród 

osób zarządzających wyższego szczebla 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które 

pozostają w konflikcie z interesami Emitenta. 

Według wiedzy Emitenta brak jest umów i porozumień ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi 

osobami, na mocy których osoby opisane w punkcie 14.1 części III Prospektu zostały wybrane na członków Zarządu lub Rady 

Nadzorczej Emitenta. 
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15 WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 

15.1 Wynagrodzenie i inne świadczenia 

Emitent wskazuje, iż członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania. 

Tabela: Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej, w tysiącach PLN (kwoty brutto) 

 
za 12 miesięcy zakończone 

do Dnia 

Prospektu 

 31 grudnia  

 2018 2017 2016 2019 

Wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnienia 

funkcji w Zarządzie Emitenta 

 
  

 

Karolina Szablewska-Olejarz 84,1 73 73  

Paweł Tobiasz 29,0 6 6 15,0 

Marcin Olejarz 75,0   45,0 

Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares 12,0   48,0 

 200,1 79 79 108,0 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu 

pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta 

 
  

 

Karolina Szablewska-Olejarz 15,0   9,0 

Jacek Markowski 15,0   9,0 

Grażyna Gołębiowska 15,0   9,0 

Szymon Okoń 15,0   9,0 

Wojciech Napiórkowski 15,0   9,0 

 75,0   45,0 

Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu     

Wojciech Napiórkowski 35,0   21,0 

Szymon Okoń 10,0   6,0 

Karolina Szablewska-Olejarz 10,0   6,0 

 55,0   33,0 

Źródło: Emitent  

Pani Karolina Szablewska-Olejarz przestała być członkiem Zarządu Spółki wraz z przekształceniem Aidem Media Sp. z o.o. 

w BoomBit S.A.  

Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu zostało przyznane 

wynagrodzenie w kwocie 7.000 PLN brutto miesięcznie. Z tytułu pełnienia funkcji członków Komitetu Audytu Pani Karolinie 

Szablewskiej-Olejarz i Panu Szymonowi Okoniowi zostało przyznane wynagrodzenie w kwocie 2.000 PLN brutto miesięcznie.  

Pan Marcin Olejarz otrzymuje od spółki zależnej Emitenta Midsense Games Sp. z o.o. wynagrodzenie z tytułu posiedzeń  

w zarządzie. Do Daty Prospektu suma otrzymanych wynagrodzeń wynosi 6.710,00 PLN (zestawienie wynagrodzeń w tabeli 

powyżej nie obejmuje tego wynagrodzenia).  

Pozostali członkowie organów Emitenta nie otrzymali świadczeń od spółek zależnych Emitenta.  

Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone, przysługujące członkom Zarządu.  

Na Datę Prospektu członkom Zarządu nie zostały przyznane przez Emitenta oraz podmioty zależne świadczenia w naturze 

za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz spółki lub podmiotów zależnych. 

15.2 Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na 

świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Emitent lub jego podmioty zależne nie wydzielił i nie zgromadził środków na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne 

im świadczenia. 
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16 PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 

16.1 Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Tryb powoływania członków Zarządu został opisany 

w punkcie 21.2.2.1. Prospektu. 

Pan Paweł Tobiasz został Członkiem Zarządu Emitenta w dniu 8 września 2010 roku, a pozostali Członkowie Zarządu pełnią 

swoje funkcje od 9 lipca 2018 roku. Kadencja Zarządu zakończy się w dniu 9 lipca 2023 roku, a mandaty członków Zarządu 

wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji, tj. za 2022 rok. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Tryb powoływania członków Rady 

Nadzorczej został opisany w punkcie 21.2.2.2. Prospektu. 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje od 9 lipca 2018 roku. Kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w dniu  

9 lipca 2023 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji tj. za 2022 rok. 

Zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 roku Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne 

wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 PLN brutto, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 

sierpnia 2018 roku. Dodatkowo Przewodniczącemu Komitetu Audytu zostało przyznane wynagrodzenie w kwocie 7.000,00 

PLN brutto miesięcznie, a pozostałym członkom Komitetu Audytu w kwocie 2.000,00 PLN brutto miesięcznie uchwałą Rady 

Nadzorczej z dnia 7 sierpnia 2018 roku. 

16.2 Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych 

określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

Emitent współpracował z Panem Marcinem Olejarz, prowadzącym działalność gospodarczą Digital Media, na podstawie 

umowy z dnia 24 września 2010 roku. W umowie Pan Marcin Olejarz zobowiązał się do wykonywania następujących usług 

na rzecz Emitenta: usługi informatyczne, prace programistyczne, testowanie gier, przygotowywanie ofert, pozyskiwanie 

nowych zleceń oraz produkcja oprogramowania. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 30 czerwca 

2018 roku.  

Dnia 24 września 2010 roku weszła w życie umowa współpracy zawarta pomiędzy Emitentem a Panią Karoliną Szablewską-

Olejarz, prowadzącą działalność gospodarczą Creative Media. W umowie Pani Karolina Szablewska-Olejarz zobowiązała się 

do wykonywania następujących usług na rzecz Emitenta: usługi marketingowe, w szczególności kontakt z prasą, konsultacje 

scenariuszy, udział w konferencjach, dbanie o wizerunek Emitenta oraz weryfikacja treści publikowanych w mediach 

społecznościowych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31 lipca 2018 roku.  

16.3 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji 

oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji 

Komitet Audytu (komisja ds. audytu) powołany został uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 sierpnia 2018 roku. Posiedzenia 

Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Zgodnie z regulaminem Komitetu Audytu,  

w ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu: 

 analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości 

finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej 

Spółki, 

 analizuje stosowane metody rachunkowości przyjęte przez Spółkę i jej grupę kapitałową, 

 dokonuje przeglądu systemu rachunkowości zarządczej, 
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 analizuje, wspólnie z Zarządem i audytorami zewnętrznymi, sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych 

sprawozdań, 

 przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego 

sprawozdania finansowego, raportów okresowych oraz komunikatów dot. wyników Spółki, w celu zapewnienia ich 

zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości. 

W ramach monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego Komitet Audytu: 

 rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na kolejny rok oraz analizuje ewentualne 

odstępstwa od ustalonego planu audytu wewnętrznego, 

 weryfikuje adekwatność i skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, w tym dokonuje corocznej oceny adekwatności i 

skuteczności kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz zmniejszenia 

zagrożeń dla działalności Spółki, 

 monitoruje efektywność audytu wewnętrznego oraz dostępność odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem 

zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych, 

 dokonuje przeglądu wyników działania systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. 

W ramach monitorowania skuteczności zarządzania ryzykiem zgodności Komitet Audytu: 

 dokonuje oceny głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz środków stosowanych w celu ograniczania ryzyka, 

 ocenia i przedstawia rekomendacje w zakresie sposobu i jakości zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków. Członkami Komitetu Audytu są: 

 Pan Wojciech Napiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu; 

 Pan Szymon Okoń – Członek Komitetu Audytu; 

 Pani Karolina Szablewska-Olejarz – Członek Komitetu Audytu. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy  

o Biegłych Rewidentach kryteria niezależności są Pan Wojciech Napiórkowski oraz Pan Szymon Okoń. 

Osobami spełniającymi kryteria niezależności w związku z wymogami zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk są Pan Wojciech 

Napiórkowski oraz Pan Szymon Okoń. 

Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 

finansowych jest Pan Wojciech Napiórkowski. Ukończył studia Master of Business Administration w kooperacji z London 

Business School, w ramach których przeszedł kurs z rachunkowości zarządczej podczas którego zapoznał się z zasadami 

rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.  

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka są Pani Karolina 

Szablewska-Olejarz, która zdobyła wiedzę z zakresu branży Emitenta dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu 

działalności związanej z produkcją gier mobilnych i komputerowych oraz Pan Wojciech Napiórkowski, który analizował liczne 

inwestycje spółek produkujących gry mobilne i komputerowe.  

W ramach struktury Spółki nie działa komisja ds. wynagrodzeń. 

Proces sprawozdawczości finansowej realizowany jest przy współpracy Spółki z profesjonalnym, zewnętrznym biurem 

rachunkowym, któremu zlecone zostało bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych (przy czym, zgodnie z art. 4a Ustawy  

o Rachunkowości, Zarząd i Rada Nadzorcza zapewniają, aby sprawozdania spełniały wymagania ustawowe, a członkowie 

tych organów odpowiadają solidarnie wobec Emitenta za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym 

naruszenie tego obowiązku). W strukturze Spółki funkcjonuje komórka ds. finansowych odpowiedzialna za dostarczanie 

danych i zapewnienie właściwego przepływu informacji do biura rachunkowego. Bezpośrednią kontrolę w układzie pionowym 

w zakresie sprawozdawczości finansowej wobec komórki ds. finansowych sprawuje Zarząd.  

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej realizowane są następujące 

czynności:  

 uzgadniane są miesięczne/roczne harmonogramy czynności wykonywanych w ramach zamykania ksiąg rachunkowych/ 

sporządzania sprawozdań finansowych; 
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 zapisy księgowe dokonywane są wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonych i zaakceptowanych pod względem 

formalnym, merytorycznym i rachunkowym dokumentów źródłowych oraz dodatkowych informacji przekazywanych przez 

Spółkę; 

 wykonywane są cykliczne czynności kontrolne związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych, w tym przegląd i rozliczanie 

kont bilansowych, uzgodnienia sald, weryfikacja kosztów i przychodów w uzgodnieniu z kierownikami projektów/Zarządem; 

 sprawozdanie finansowe przed zatwierdzeniem przez Zarząd jest weryfikowane przez komórkę ds. finansowych poprzez 

sprawdzenie poprawności kluczowych ujawnień oraz dokonanie przeglądu analitycznego, pod kątem kompletności ujęcia 

istotnych zdarzeń gospodarczych oraz prawidłowości prezentacji. 

W spółce funkcjonują uzgodnione zasady dotyczące planowania i rozliczania wydatków oraz autoryzacji płatności. Dodatkowo 

w komórce ds. finansowych Spółki wyznaczono osoby dokonujące weryfikacji kosztów w porozumieniu z managerami 

produktów lub Zarządem. 

Księgi rachunkowe Emitenta prowadzone są w systemie informatycznym, który zapewnia przejrzysty podział kompetencji, 

spójność zapisów operacji w księgach oraz bieżącą kontrolę ksiąg. System informatyczny posiada zabezpieczenia hasłowe 

przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Kontrola dostępu do oprogramowania 

prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych 

źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. Opis systemu informatycznego 

spełnia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Rachunkowości. W spółce wyznaczona jest osoba odpowiedzialną za 

nadzór techniczny nad poprawnością funkcjonowania systemu oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa. 

Sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora zewnętrznego. W ramach badania sprawozdania 

finansowego, biegły rewident bierze pod uwagę system kontroli wewnętrznej w celu zaprojektowania adekwatnych procedur 

audytowych. Zakres jego prac nie obejmuje jednakże wydania opinii na temat efektywności systemu kontrolnego spółki. 

Audytor uzyskuje pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych od Komitetu Audytu,  

a następnie jest wybierany przez Radę Nadzorczą.  

Obszar kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej Spółki zostanie w 2019 roku w sposób kompleksowy 

sformalizowany i opisany w postaci procedur. 

W Spółce tworzony jest kompleksowy system kontroli funkcjonalnej, który obejmuje swoim zakresem: kontrolę wewnętrzną, 

prognozowanie, budżetowanie (w tym dotyczące przepływów pieniężnych) oraz analizę finansową i kluczowych wskaźników 

efektywności. Spółka stale monitoruje czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego itp. 

Zadaniem Rady Nadzorczej jest kontrola posiadanego przez Spółkę systemu kontroli wewnętrznej, który polega miedzy 

innymi na współpracy z wyszkolonymi w tym zakresie osobami znającymi branżę gier video i aplikacji mobilnych, pełniących 

w spółce rolę managerów produktów i zarządzającymi procesem produkcji poszczególnych tytułów oraz ich budżetowaniem. 

Budżetowanie odbywa się we współpracy z dyrektorem finansowym i Zarządem. 

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przez Spółkę, na Datę Prospektu nie występuje sformalizowany audyt 

wewnętrzny w formie odrębnych komórek organizacyjnych, przy czym na 2019 rok planowane jest utworzenie komórki audytu 

wewnętrznego. W ramach struktury funkcjonuje szereg procedur formalnych, mających na celu usystematyzowanie oraz 

kontrolę najistotniejszych procesów zarządczo-organizacyjnych.  

Osoby, którym powierzone zostały kwestie prawne i podatkowe sprawują̨ stałą kontrolę nad bieżącą działalnością Grupy oraz 

Spółki poprzez monitorowanie zmian otoczenia prawnego prowadzonej działalności Grupy, a także wypełnianiem ciążących 

na Spółce obowiązków formalnych. W uzasadnionych przypadkach spółki Grupy posiłkują się również zewnętrznymi 

kancelariami prawnymi oraz doradcami podatkowymi w celu ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych.  

Komitet Audyt oraz Rada Nadzorcza monitorują proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji 

finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed publikacją, jak również̇ zaplanowane od 2019 roku 

cykliczne spotkania z audytorem.  

Rada Nadzorcza, w procesie wyboru audytora dokonuje również oceny niezależności biegłego rewidenta i podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opiera się 
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na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd i oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez 

Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza co do zasady obraduje przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz 

pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Rada Nadzorcza pełni swoje obowiązki w znaczącym zakresie przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co pozwala na zwiększenie zakresu bieżącego 

nadzoru nad sprawami Spółki. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz corocznie ocenia 

adekwatność i skuteczność tego systemu, w tym adekwatność i skuteczność funkcji kontroli. Dodatkowo, Rada Nadzorcza, 

za pośrednictwem Komitetu Audytu, monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej.  

W ramach oceny systemu kontroli wewnętrznej uwzględnia się w szczególności:  

 opinie Komitetu Audytu, 

 ustalenia biegłego rewidenta, 

 ustalenia, informacje i oceny uzyskane od podmiotów zewnętrznych w tym regulatorów rynkowych, podmiotu 

dominującego lub podmiotów zależnych, 

 oceny i opinie nt. systemu kontroli wewnętrznej lub jego elementów dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były 

wydawane.  

Komitet Audytu w ramach swoich kompetencji i obowiązków zajmuje się m.in. bieżącym monitorowaniem skuteczności 

systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego (niezależnie od nieistnienia na Datę Prospektu wyodrębnionych 

komórek wykonujących te funkcje). Komitet Audytu jest regularnie informowany o raportach sporządzanych przez audytorów 

zewnętrznych, na podstawie których uzyskuje informacje o zidentyfikowanych istotnych nieprawidłowościach i zagrożeniach 

oraz działaniach podjętych przez kadrę zarządzającą w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia. Komitet opiniuje uchwały 

Zarządu, podlegające zatwierdzeniu przez Radę Nadzorcza w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz przedstawia jej 

rekomendacje wprowadzenia nowych lub zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych wymaganych w tym obszarze. 

Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku, przedstawia Radzie Nadzorczej swoją ocenę funkcjonowania systemu kontroli 

wewnętrznej, która obejmuje:  

 adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu celów systemu kontroli wewnętrznej, 

 skalę i charakter zidentyfikowanych nieprawidłowości krytycznych i znaczących oraz podjętych środków naprawczych,  

 zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych oraz środków finansowych do skutecznego realizowania zadań 

Komitet Audytu jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia Radzie Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności 

informacji finansowych, monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz monitorowania wykonywania 

czynności rewizji finansowej. 

W 2019 roku zaplanowane jest utworzenie w strukturach organizacyjnych Spółki oddzielnego stanowiska wewnętrznego 

kontrolera finansowego. 

Jako kluczowe obszary ryzyka Rada Nadzorcza identyfikuje następujące czynniki: 

 ryzyko związane z utratą płynności finansowej; 

 ryzyko związane z ochroną danych osobowych; 

 ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier; 

 ryzyko przestoju w działalności i awarii systemu informatycznego; 

 ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy Emitenta; 

 ryzyko konkurencji; 

 ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów; 

 ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier; 

 ryzyko roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej; 

 ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Grupy Emitenta. 

W ramach wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem Emitent, a w szczególności Zarząd, prowadzi bieżącą ocenę 

poziomu ryzyka związanego z wymienionymi powyżej czynnikami. Poziom ryzyka związanego z utratą płynności badany jest 
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w ramach wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej w oparciu o obserwację standardowych miar płynności. Ze względu 

na fakt, że pozostałe kluczowe ryzyka związane z działalnością Emitenta mają charakter ryzyk trudno mierzalnych, system 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tych czynników polega w znacznej mierze na wewnętrznym systemie raportowania 

incydentów. Występowanie incydentów jest agregowane w ramach systemu raportowania zarządczego, a Zarząd dokonuje 

bieżącej analizy incydentów i podejmuje działania zaradcze i prewencyjne. 

Komitet Audytu zaplanował działania związane z wdrożeniem regularnego systemu monitorowania systemów zarządzania 

ryzykiem, których przeprowadzenie rozplanowane jest na okres do końca pierwszego półrocza 2019 roku. W ramach 

monitorowania systemów zarządzania ryzykiem Komitet Audytu zamierza m.in. 

 zapoznać się z istniejącym w spółce systemem zarządzania ryzykiem oraz ocenić jego adekwatność i efektywność; 

 ocenić poprawność komunikowania akcjonariuszom istniejących czynników ryzyka; 

 zapoznać się z mapą ryzyka sporządzoną przez Zarząd; 

 zapoznać się z polityką ubezpieczeniową Spółki; 

 sformułować odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia; 

 przygotować listę działań kontrolnych dla kluczowych czynników ryzyka. 

Ze względu na zakres oraz skalę prowadzonej działalności w Spółce, liczbę zatrudnionych pracowników, nie funkcjonują 

wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do całościowej obsługi procesu audytu wewnętrznego. 

 W ramach struktury Spółki funkcjonuje szereg procedur formalnych, mających na celu usystematyzowanie oraz kontrolę 

najistotniejszych procesów zarządczo-organizacyjnych pozostających w gestii poszczególnych pionów.  

Wynagrodzenie osób wykonujących zadania audytowe będzie ustalane przez Zarząd w oparciu o budżet uzgodniony z Radą 

Nadzorczą. Raporty z audytu będą tak jak dotychczas każdorazowo przekazywane równolegle do Zarządu oraz do Komitetu 

Audytu. 

Osoba wykonująca zadania audytowe raportuje bezpośrednio do Komitetu Audytu z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 

kwartał, oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia zdarzeń wyjątkowych. Z taką samą częstotliwością Rada Nadzorcza 

weryfikuje, czy wyniki prac audytu wewnętrznego są wdrażane. 

W ramach opiniowania planów kontroli Rada Nadzorcza ocenia:  

 skuteczność i efektywność działania Spółki; 

 wiarygodności sprawozdawczości finansowej;  

 przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem przez Spółkę;  

 zgodności działań Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.  

Cele szczegółowe systemu kontroli wewnętrznej Spółka wyodrębnia w ramach celów ogólnych wymienionych powyżej,  

z uwzględnieniem następujących aspektów:  

 zakresu i stopnia złożoności działalności Spółki;  

 zakresu stosowania określonych przepisów prawa, standardów rynkowych oraz obowiązujących w Spółce regulacji 

wewnętrznych do których przestrzegania zobowiązany jest Spółka;  

 konieczności osiągania odpowiedniego stopnia realizacji planów operacyjnych i biznesowych przyjętych przez Spółkę;  

 konieczności zachowania kompletności, prawidłowości i kompleksowości procedur księgowych; 

 konieczności zachowania odpowiedniej jakości (dokładność i niezawodność) systemów: księgowego, sprawozdawczego 

i operacyjnego;  

 zapewnienia odpowiedniej adekwatności, funkcjonalności i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego; 

 konieczności posiadania odpowiedniej struktury organizacyjnej Spółki, zachowania podziału kompetencji i zasady 

koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi, a także systemu tworzenia  

i obiegu dokumentów i informacji;  

 zakresu czynności powierzonych przez Spółkę do wykonania podmiotom zewnętrznym oraz ich wpływ na skuteczność 

systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.  
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W ramach monitorowania systemów kontroli wewnętrznej Komitet Audytu zamierza m.in.  

 badać zachodzące w Spółce procesy i zasady kontroli oraz przykłady zaistniałych nieprawidłowości; 

 weryfikować elementy i zakres działania kontroli wewnętrznej w Spółce; 

 badać skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w Spółce; 

 formułować odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia, na podstawie wyników powyższych działań. 

W ramach monitorowania audytu wewnętrznego Komitet Audytu zamierza m.in. do czasu powołania komórki audytu 

wewnętrznego w Spółce – minimum raz w roku dokonywać oceny sytuacji w Spółce pod kątem konieczności powołania takiej 

komórki i przedstawić ww. ocenę Radzie Nadzorczej. Po zakończeniu każdego roku obrotowego Komitet Audytu sporządzać 

będzie sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawi je Radzie Nadzorczej. 

16.4 Oświadczenia na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego 

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku podstawowym GPW powinny przestrzegać zasad ładu 

korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach. Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących 

się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW 

określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres 

przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została 

naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. 

Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie 

stosowania przez nią Dobrych Praktyk w danym roku obrotowym. 

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami 

oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo. 

Na Datę Prospektu oraz w ostatnim zakończonym roku obrotowym Spółka, nie będąc spółką notowaną na GPW, nie 

stosowała zasad ładu korporacyjnego dotyczącego spółek publicznych notowanych na GPW. Od chwili dopuszczenia Akcji 

do obrotu na rynku podstawowym GPW, Spółka zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, zgodnie  

z dokumentem Dobre Praktyki, z zastrzeżeniem następujących: 

 zasada I.Z.1.15 – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie  

i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację zawierającą opis stosowanej 

przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien 

uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe,  

a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; 

jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie 

takiej decyzji – Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych 

menedżerów. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki i konieczność pozyskiwania współpracowników posiadających 

specjalistyczną wiedzę, dla Spółki decydującym kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje 

oraz doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy płeć. Niemniej jednak 

Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji; 

 zasada I.Z.1.16 – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie  

i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację na temat planowanej transmisji 

obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia – Spółka nie zamierza 

stosować transmisji w formie audio lub wideo obrad Walnego Zgromadzenia, ponieważ nie dysponuje wystarczającą 

infrastrukturą techniczną do zapewnienia takiej transmisji, a ponadto zapisy takie obejmują ujawnienie wizerunku osób 

uczestniczących w Walnym Zgromadzenia, a osoby te nie mają charakteru publicznego. W związku z powyższym 

upublicznienie wizerunku tych osób mogłoby doprowadzić do posądzenia Emitenta o nieuprawnione wykorzystanie 

wizerunku. Wobec powyższego, Spółka nie będzie zamieszczać na stronie internetowej informacji w tym zakresie. 

Emitent nie wyklucza jednak, że zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki i stworzeniem 

odpowiednich możliwości technicznych; 
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 zasady I.Z.1.20. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie  

i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zapis przebiegu obrad walnego 

zgromadzenia, w formie audio lub wideo – Spółka nie będzie co do zasady zamieszczała na stronie internetowej 

przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia ze względu na wysokie koszty, brak wystarczającej infrastruktury technicznej 

do zapewnienia takiej transmisji. Ponadto zapisy takie obejmują ujawnienie wizerunku osób uczestniczących w Walnym 

Zgromadzenia, a osoby te nie mają charakteru publicznego. W związku z powyższym upublicznienie wizerunku tych 

osób mogłoby doprowadzić do posądzenia Emitenta o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku. Jednakże, Spółka 

będzie przestrzegać w zakresie zamieszczania na stronie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio, 

rozpoczynając od pierwszego Walnego Zgromadzenia które odbędzie się po dopuszczeniu Akcji Dopuszczanych do 

obrotu na GPW. 

 rekomendacja III.R.1. – Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań  

w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione  

z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę – Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej 

strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego oraz powołania odrębnych stanowisk w zakresie zarządzania ryzykiem 

oraz compliance. W ocenie Spółki rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności oraz jej skala nie wymagają 

wyodrębnienia w Spółce takich funkcji. Ponadto, ze względu na specyfikę działalności Spółki, brak jest uzasadnienia 

ekonomicznego dla utworzenia kolejnych stanowisk administracyjnych w strukturze Spółki. Obowiązki w tym zakresie 

zostaną rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych; 

 zasada III.Z.3 – W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za 

realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych 

standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego – w Spółce działa Komitet Audytu. Poza Komitetem Audytu, 

Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego. Obowiązki w tym zakresie 

zostaną rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych; 

 zasada III.Z.4 – Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia  

w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów 

i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem – Spółka nie planuje wyodrębnienia  

w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego. Obowiązki w tym zakresie zostaną rozdzielone w ramach 

istniejących zasobów kadrowych; 

 rekomendacja IV.R.2 – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 

akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia 

walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom 

udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad 

walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce 

obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 

zgromadzenia – Emitent wskazuje, że ze względu na brak infrastruktury technicznej oraz ewentualne znaczne koszty, 

nie zapewnia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie wyklucza jednak uczestnictwa w obradach walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku zgłoszenia Emitentowi oczekiwań 

akcjonariuszy w przedmiocie zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia 

walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Emitent nie wyklucza jednak rozpoczęcia 

realizowania niniejszej zasady. Ponadto w opinii Emitenta, odstępstwo od tej zasady nie powoduje, zagrożenia dla 

akcjonariuszy w związku z przyszłym publikowaniem przez Emitenta wszystkich wymaganych raportów oraz 

umieszczania ich na stronie internetowej Emitenta, a przez to umożliwienie zapoznania się inwestorom z sprawami 

rozpatrywanymi podczas walnego zgromadzenia. 

 zasada IV.Z.2 – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie 

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym – Spółka nie zamierza stosować transmisji  

w formie audio lub wideo obrad walnego zgromadzenia, ponieważ nie dysponuje wystarczającą infrastrukturą techniczną 
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do zapewnienia takiej transmisji, a ponadto zapisy takie obejmują ujawnienie wizerunku osób uczestniczących w Walnym 

Zgromadzenia, a osoby te nie mają charakteru publicznego. W związku z powyższym upublicznienie wizerunku tych 

osób mogłoby doprowadzić do posądzenia Emitenta o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku. Ponadto w opinii 

Emitenta, odstępstwo od tej zasady nie powoduje, zagrożenia dla akcjonariuszy w związku z przyszłym publikowaniem 

przez Emitenta wszystkich wymaganych raportów oraz umieszczania ich na stronie internetowej Emitenta, a przez to 

umożliwienie zapoznania się inwestorom z sprawami rozpatrywanymi podczas walnego zgromadzenia. Emitent nie 

wyklucza jednak, że zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki i ewentualną zmianą struktury 

akcjonariatu uzasadniającą transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

 zasada IV.Z.3 – Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach – Spółka dopuszcza 

możliwość obecności mediów w przebiegu obrad walnego zgromadzenia po uprzedniej autoryzacji; 

 zasada VI.Z.4 – Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający 

co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków 

i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze 

wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz 

innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze 

– oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących 

poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,4) wskazanie 

istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego 

wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa – Spółka nie stosuje sformalizowanej 

polityki wynagrodzeń, wobec czego nie sporządza raportu w tym zakresie. 

  



Dokument Rejestracyjny Część III 

 

188 
 

17 OSOBY FIZYCZNE PRACUJĄCE NAJEMNIE 

17.1 Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi 

informacjami finansowymi aż do daty prospektu oraz zestawienie zatrudnionych w podziale na 

główne kategorie działalności 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę zatrudnienia u Emitenta odpowiednio na koniec 2016 roku, na koniec 2017 roku oraz 

na koniec 2018 roku. 

Tabela. Struktura zatrudnienia Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku 

Wiek 
ilość 

osób 

Wykształcenie Płeć Stanowiska 

produkcyjne 

Stanowiska 

nieprodukcyjne wyższe średnie kobiety mężczyźni 

<20 - - - - - - - 

21-30 13 12 1 2 11 12 1 

31-40 11 11 0 3 8 7 4 

41-50 5 2 3 2 3 1 4 

51-60 1 1 - 1 - - 1 

>60 - - - - - - - 

RAZEM 30 26 4 8 22 20 10 

Źródło: Emitent 

Tabela. Struktura zatrudnienia Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 roku 

Wiek 
ilość 

osób 

Wykształcenie Płeć Stanowiska 

produkcyjne 

Stanowiska 

nieprodukcyjne wyższe średnie kobiety mężczyźni 

<20 - - - - - - - 

21-30 9 9 0 4 5 8 1 

31-40 8 7 1 4 4 4 4 

41-50 3 0 3 1 2 1 2 

51-60 2 1 1 2 - - 2 

>60 - - - - - - - 

RAZEM 22 17 4 11 11 13 9 

Źródło: Emitent 

Tabela. Struktura zatrudnienia Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Wiek 
ilość 

osób 

Wykształcenie Płeć Stanowiska 

produkcyjne 

Stanowiska 

nieprodukcyjne wyższe średnie kobiety mężczyźni 

<20 - - - - - - - 

21-30 10 10 - 6 4 6 4 

31-40 9 8 1 4 5 5 4 

41-50 5 2 3 3 2 1 4 

51-60 2 1 1 2 - - 2 

>60 - - - - - - - 

RAZEM 26 21 5 15 11 12 14 

Źródło: Emitent 
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Poniższe tabele przedstawiają strukturę zatrudnienia u Emitenta na Datę Prospektu. 

Tabela. Struktura zatrudnienia Emitenta na Datę Prospektu 

Wiek 
ilość 

osób 

Wykształcenie Płeć Stanowiska 

produkcyjne 

Stanowiska 

nieprodukcyjne wyższe średnie kobiety mężczyźni 

<20 - - - - - - - 

21-30 5 5 - 3 2 3 2 

31-40 13 12 1 7 6 7 6 

41-50 6 3 3 3 3 2 4 

51-60 2 1 1 2 - - 2 

>60 - - - - - - - 

RAZEM 26 21 5 15 11 12 14 

Źródło: Emitent 

17.2 Posiadane akcje i opcje na akcje dla każdej z osób wymienionych w punkcie 14. Organy 

Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające Wyższego Szczebla 

Prezes Zarządu, Pan Marcin Olejarz na Datę Prospektu posiada ok. 16,67% akcji Spółki, 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii 

A oraz 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B. 

Pani Karolina Szablewska-Olejarz, będąca Przewodniczącym Rady Nadzorczej na Datę Prospektu posiada ok. 16,67% akcji 

Spółki, 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii A oraz 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B. 

17.3 Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia  

w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączneiem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych 

warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany statutu Spółki, został w Spółce wdrożony program motywacyjny mając na celu wdrożenie mechanizów wpływających 

na zwiększenie wartości Spółki i jej Grupy, umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i wpółpracownikom 

partycypacji w oczekiwanym wzrości wartości Grupy oraz zapewnienie ich trwałego związku z Grupą. W ramach realizacji 

programu motywacyjnego Emitent dokona emisji do 240.000 (dwieście czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych imiennych 

serii B z prawem do objęcia nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji Serii E. Uprawnionymi do objęcia 

warrantów subskrypcyjnych serii B są członkowie zarządów podmiotów z Grupy, kluczowi menadżerowie podmiotów z Grupy, 

a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej z podmiotem z Grupy 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą pracę lub usługi na rzecz podmiotów z Grupy. 

Warranty subskrypcyjne imienne serii B, emitowane w ramach programu motywacyjnego, są emitowane nieodpłatnie. 

Wynikajace z warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B prawo do objęcia Akcji Serii E, może być zrealizowane przez 

uczestników programu motywacyjnego nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 roku. Akcje Serii E będą onejmowane po cenie 

równej wartości nominalnej Akcji Serii E, tj. 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). Warranty subskrypcyjne imienne serii B będą 

przyznawane uczestniokom programu motywacyjnego w trzech transzach, przy czym przyznanie każdej transzy warrantów 

subskrypcyjnych serii B będzie uzależnione łącznie od spełnienia kryterium uczestnictwa, tj. przyznania danej osobie statusu 

uczestnika programu przez Radę Nadzorczą oraz kryterium programu, które zostało ustalone jako osiągnięcie określonej 

wysokości zysku netto dla każdego roku realizacji programu motywacyjnego, tj. odpowiednio 28.000.000 PLN (dwadzieścia 

osiem milionów złotych) za rok obrotowy 2019; 43.000.000 PLN (czterdzieści trzy miliony złotych) za rok obrotowy 2020; oraz 

50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) za rok obrotowy 2021. Na Datę Prospektu Akcje Serii E nie zostały przyznae 

uczestnikom programu motywacyjnego. Na Datę Prospektu warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta 

związane z emisją warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B jest w trakcie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
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18 ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

18.1  Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta 

Na Datę Prospektu Znacznymi Akcjonariuszami Emitenta są:  

 ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (33,3% akcji w kapitale Emitenta); 

 We Are One Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr (33,3% akcji w kapitale Emitenta); 

 Pani Karolina Szablewska-Olejarz (16,67% akcji w kapitale Emitenta); 

 Pan Marcin Olejarz (16,67% akcji w kapitale Emitenta).  

Na Datę Prospektu są to jedyni akcjonariusze Emitenta.  

Na Datę Prospektu wspólnikiem i beneficjentem spółki We Are One Ltd. jest Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares, 

Wiceprezes Zarządu Spółki. Jedynym wspólnikiem We Are One Ltd jest spółka pod firmą We Are One, SLU, zarejestrowana 

w Andorze. Jej jedynym wspólnikiem Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares. 

18.2  Informacja dotycząca znacznych akcjonariuszy Emitenta posiadających inne prawa głosu. 

Znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami, ani nie są w żaden inny sposób 

uprzywilejowani pod względem prawa głosu, za wyjątkiem uprzywilejowania Akcji Serii A. Akcje Serii A są uprzywilejowane 

w ten sposób, że jedna Akcja Serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

18.3 Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta. 

Na Datę Prospektu Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym. 

18.4  Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie 

spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Na Datę Prospektu Spółce nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany 

w sposobie kontroli Spółki. 
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19 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. 

Wykaz podmiotów powiązanych: 

 BoomBit Games Ltd.; 

 Play With Games Ltd.; 

 PixelMob Sp. z o.o.; 

 Best Top Fun Games Sp. z o.o.; 

 Mindsense Games Sp. z o.o.; 

 Moondrip sp. z o.o.; 

 Woodge Sp. z o.o.; 

 SuperScale Sp. z o.o.; 

 BoomBooks Sp. z o.o.; 

 BoomHits Sp. z o.o.; 

 BoomBit Inc.; 

 ATM Grupa S.A.; 

 We Are One Ltd; 

 Pan Marcin Olejarz – Prezes Zarządu Emitenta; 

 Pan Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares – Wiceprezes Zarządu Emitenta; 

 Pan Paweł Tobiasz – Członek Zarządu Emitenta; 

 Pani Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta; 

 Pani Grażyna Gołębiowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta; 

 Pan Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

 Pan Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

 Pan Jacek Markowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

Poniżej przedstawiono istotne transakcje z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu. 

Poniżej przedstawiono istotne transakcje z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu. 

W dniu 28 lutego 2018 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Emitentem, a Mindense Games Sp. z o.o., w której Emitent 

posiada 50% udziałów. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Mindsense Games Sp. z o.o. pożyczki 

pieniężnej w kwocie 400.000 PLN przeznaczonej na cele związane z funkcjonowaniem i rozwojem pożyczkobiorcy. Zgodnie 

z postanowieniami umowy, pożyczkobiorca zapłaci pożyczkodawcy odsetki umowne w wysokości wartości WIBOR 1Y + 3,0% 

w skali roku od tej sumy, za okres od dnia przekazania kwoty pożyczki do dnia 15 stycznia 2019 roku w dniu 15 stycznia 2019 

roku, następnie za okres od 15 stycznia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2020 roku w dniu 15 stycznia 2020 roku oraz za okres 

od dnia 15 stycznia 2020 roku do momentu zwrotu pożyczonych pieniędzy, wraz ze spłatą kwoty pożyczki. W przypadku 

zwroty całości lub części kwoty pożyczki przed terminem wymagalności pożyczkobiorca ma prawo pomniejszyć zwracaną 

kwotę o niewymagalne odsetki. Zgodnie z umową, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty będącej przedmiotem 

umowy do dnia 31 marca 2021 roku. Emitent otrzymał od Midsense Games Sp. z o.o. 220.000 zł tytułem powyższej umowy. 

Emitent współpracował z Panem Marcinem Olejarz, prowadzącym działalność gospodarczą Digital Media, na podstawie 

umowy z dnia 24 września 2010 roku. W umowie Pan Marcin Olejarz zobowiązał się do wykonywania następujących usług 

na rzecz Emitenta: usługi informatyczne, prace programistyczne, testowanie gier, przygotowywanie ofert, pozyskiwanie 

nowych zleceń oraz produkcja oprogramowania. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 30 czerwca 

2018 roku. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Emitenta na rzecz Pana Marcina Olejarz od 1 stycznia 2018 roku do 

dnia rozwiązania umowy wyniosła 144.000,00 PLN netto. 

Dnia 24 września 2010 roku weszła w życie umowa współpracy zawarta pomiędzy Emitentem a Panią Karoliną Szablewską-

Olejarz, prowadzącą działalność gospodarczą Creative Media. W umowie Karolina Szablewska-Olejarz zobowiązała się do 

wykonywania następujących usług na rzecz Emitenta: usługi marketingowe, w szczególności kontakt z prasą, konsultacje 

scenariuszy, udział w konferencjach, dbanie o wizerunek Emitenta oraz weryfikacja treści publikowanych w mediach 

społecznościowych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31 lipca 2018 roku. Łączna kwota świadczeń 
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wypłaconych przez Emitenta na rzecz Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozwiązania umowy 

wyniosła 74.000,00 PLN netto. 

Dnia 1 października 2015 roku zawarto umowę najmu budynku przy ul. Zacnej 2 w Gdańsku, pomiędzy Panią Karoliną 

Szablewską-Olejarz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Creative Media, a Emitentem. Umowa została zawarta 

na czas nieokreślony, a Emitent zobowiązał się do zapłaty miesięcznego czynszu najmu w kwocie 13.000,00 PLN netto. 

Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Emitenta na rzecz Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz od 1 stycznia 2018 roku 

do Daty Prospektu z tytułu umowy najmu wynosi 225.036,03 PLN netto. 

Emitent zawarł pięć umów wspólnego przedsięwzięcia z BoomBit Games Ltd. Każda z umów dotyczy innej gry. W umowach 

Emitent zobowiązuje się do podejmowania działań związanych z rozwojem oprogramowania, programowaniem, testowaniem, 

tworzeniem graficznych i audiowizualnych elementów gry oraz do jej dostosowania do danego rynku, zgodnie z instrukcjami 

BoomBit Games Ltd., natomiast BoomBit Games Ltd. zobowiązuje się do publikowania gier oraz podejmowania 

marketingowych działań w celu promowania oraz publikowania danej gry. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. W 

związku z umowami wspólnego przedsięwzięcia Emitent zawarł z BoomBit Games Ltd. umowy o świadczenie usług 

związanych z aktualizacją gier. Przedmiotem umów jest wykonanie usług związanych z dostarczeniem wymaganych 

aktualizacji gier, zgodnie z instrukcjami wydanymi przez BoomBit Games Ltd. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez 

BoomBit Games Ltd. na rzecz Emitenta od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu wynosi 18.278.441,57 PLN netto. 

W dniu 28 lutego 2018 roku Emitent zawarł z PixelMob Sp. z o.o. umowę najmu części powierzchni w pomieszczeniu 

biurowym przy ul. Zacnej 2, 80-283 Gdańsk. Najemca zobowiązał się w umowie do zapłaty na rzecz Emitenta czynszu, do 

25-tego dnia każdego miesiąca. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo 

wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez 

PixelMob Sp. z o.o. na rzecz Emitenta od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu wynosi 2.100,00 PLN netto. 

W dniu 28 lutego 2018 roku Emitent zawarł z MindSense Games Sp. z o.o. umowę najmu części powierzchni w pomieszczeniu 

biurowym przy ul. Zacnej 2, 80-283 Gdańsk. Najemca zobowiązał się w umowie do zapłaty na rzecz Emitenta czynszu, do 25-

tego dnia każdego miesiąca. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez MindSense Games Sp. 

z o.o. na rzecz Emitenta od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu wynosi 2.100,00 PLN netto. 

W dniu 31 lipca 2017 roku Emitent zawarł z Best Top Fun Games Sp. z o.o. umowę najmu części powierzchni w budynku 

przy ul. Zacnej 4, 80-283 Gdańsk. Najemca zobowiązał się w umowie do zapłaty na rzecz Emitenta czynszu, do 10-tego dnia 

każdego miesiąca. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Best Top Fun Games Sp. 

z o.o. na rzecz Emitenta z tytułu umowy najmu od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu wynosi 163.243,75 PLN netto. 

W dniu 20 grudnia 2014 roku Emitent zawarł z Best Top Fun Games Sp. z o.o. ramową umowę współpracy. Przedmiotem 

umowy jest nawiązanie współpracy w zakresie okresowego wykonywania prac programistycznych i graficznych przez Best 

Top Fun Games Sp. z o.o. Tego samego dnia strony zawarły również umowę o współpracy, której przedmiotem jest 

nawiązanie współpracy w zakresie przeprowadzania wstępnych premier (Soft Launch) gier mobilnych produkowanych przez 

Grupę Emitenta. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Emitenta na rzecz Best Top Fun Games Sp. z o.o. z tytułu 

ramowej umowy współpracy od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu wynosi 1.325.750,00 PLN netto. 

W dniu 15 kwietnia 2014 roku Emitent, Play With Games Ltd, Hybrid Touch Games Ltd i Digital Bark Studios Ltd zawarły 

umowę wspólnego przedsięwzięcia dotyczącą współpracy w zakresie produkcji gier regulującą zasady wzajemnego 

świadczenia usług przez te podmioty i wzajemnego wynagradzania tych podmiotów z tytułu wyświadczonych usług na 

podstawie tej umowy Emitent świadczy usługi w zakresie projektowania, publikowania, dystrybucji gier oraz utrzymywania 

relacji z agencjami medialnymi. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu wynosi 2.313.783,70 PLN. 

W dniu 28 stycznia 2019 roku Emitent jako pożyczkobiorca zawarł ze spółką ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach 

Wrocławskich jako pożyczkodawcą umowę pożyczki, na podstawie której ATM Grupa S.A. pożyczyła na rzecz Emitenta 

pożyczkę w kwocie 2.000.000,00 PLN netto. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 28 stycznia 2019 roku pożyczkobiorca 

zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone 

na poziomie WIBOR 3M + 2% w skali roku, przy czym odsetki będą spłacane kwartalnie. W związku z zawarciem umowy 

pożyczki z dnia 28 stycznia 2019 roku nie zostały ustanowione zabezpieczenia spłaty pożyczki. 
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20 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO 

SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

20.1  Skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

Emitent prezentuje, zgodnie z wymogami załącznika XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, skonsolidowane 

historyczne informacje finansowe za lata 2016-2017 r.  

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka korzystała ze zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych i nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2017 dla potrzeb statutowych 

oraz złożenia w KRS. Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2016-2017 r., obejmujące skonsolidowane 

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane 

sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata zakończone w dniach 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia („załączone skonsolidowane historyczne informacje finansowe”) zostały sporządzone 

przez Emitenta na podstawie Rozporządzenia 809/2004 wyłącznie w celu zamieszczenia ich w prospekcie. 

Proporcjonalny schemat minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do prospektu dla akcji w przypadku MŚP i spółek  

o obniżonej kapitalizacji rynkowej, pkt 20.1, stanowi załącznik XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia  

29 kwietnia 2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych 

w prospektach emisyjnych. Schemat minimalnego zakresu informacji, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, sposób 

jego sporządzania dotyczy emitenta będącego małym lub średnim przedsiębiorcą oraz zakłada, że zbadane zostaną 

skonsolidowane historyczne informacje finansowe obejmujące dwa ostatnie lata obrotowe.  

Zgodnie z artykułem 25 ust. 2 Ustawy o Ofercie, MŚP to spółka handlowa, która zgodnie z ostatnim rocznym sprawozdaniem 

finansowym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełnia co najmniej dwa z następujących warunków:  

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej niż 250 osób;  

2) suma aktywów bilansu nie przekracza 43.000.000 euro na dzień bilansowy sprawozdania finansowego;  

3) przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 50.000.000 euro.  

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały przedstawione w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta  

w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu Emitenta za rok kończący się 31 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem standardów  

i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego sprawozdania finansowego.  

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Emitenta w dającej 

się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.  

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 

skonsolidowanych Skonsolidowane historyczne informacje finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta  

z badania historycznych informacji finansowych przedstawiono w Części Finansowej Prospektu. 

historycznych informacji finansowych przedstawiono w Części Finansowej Prospektu. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 sierpnia 2018 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie sporządzania 

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  

/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), o następującej treści: 

 

„Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 07 sierpnia 2018 roku 

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 

 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie  

art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 395, z późniejszymi zmianami), niniejszym postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku Spółka sporządzać będzie 

jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały 

one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.   

2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 

kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi 

MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia 

podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Komisji nr 809/2004 (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 roku – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.” 

20.2 Informacje finansowe pro-forma 

Na podstawie przekształconych (zgodnie z zasadami Grupy Emitenta) sprawozdań finansowych nabytych spółek 

zagranicznych nie zaistniały wg Emitenta przesłanki do sporządzenia informacji finansowych pro forma. 
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20.3.1 Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2016 i 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania 

 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

SKONSOLIDOWANYCH HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 

 

Dla Akcjonariuszy BoomBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.) 

Sprawozdanie z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 

29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 

zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie”) przeprowadziliśmy badanie załączonych skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. (dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) („Grupa 

Kapitałowa”), w której jednostką dominującą jest BoomBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.) („Spółka”) z siedzibą  

w Gdańsku, ul. Zacna 2, obejmującego, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień  

31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane 

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata zakończone  

w dniach 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („załączone 

skonsolidowane historyczne informacje finansowe”). 

Odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej za załączone skonsolidowane historyczne informacje 

finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych i za ich rzetelną 

prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także umową Spółki. Zarząd Spółki jest również 

odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych niezawierających istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz 

członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy załączone skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości.  
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Badanie załączonych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

o Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa  

o biegłych rewidentach”), 

o Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą  

nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn zm. 

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, 

aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane historyczne informacje finansowe nie zawierają istotnego 

zniekształcenia. 

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności co do tego, czy skonsolidowane historyczne informacje finansowe jako 

całość nie zawierają istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, a także wydanie sprawozdania 

niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale 

nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne 

zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 

racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na 

podstawie tych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, 

powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, 

ponieważ oszustwo może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli 

wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na 

skonsolidowane historyczne informacje finansowe. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w skonsolidowanych 

historycznych informacjach finansowych. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny 

ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych spowodowanego oszustwem lub 

błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie 

dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę skonsolidowanych historycznych informacji finansowych,  

w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Grupy Kapitałowej ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia spraw Grupy Kapitałowej przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Zgodnie z par. 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320 koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta 

zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń 

oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane historyczne informacje finansowe, a także przy 

formułowaniu opinii w sprawozdaniu biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia zawarte  

w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji, wyrażane 

są z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i osądem 

biegłego rewidenta. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do 

wyrażenia przez nas opinii z badania. 
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Opinia 

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane historyczne informacje finansowe: 

o przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku  

i na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wyniku finansowego za lata obrotowe od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia  

31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 

o są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i umową Spółki. 

 

Wrocław, dnia 18 marca 2019 roku 

Kluczowy Biegły Rewident 

Marek Musiał 

 

biegły rewident 

nr w rejestrze: 90036  

działający w imieniu 

Ernst & Young Audyt Polska  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

nr na liście firm audytorskich: 130 
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 
 

    12 miesięcy zakończone 

 31 grudnia 

  Nota  2017 2016 

      

      

Przychody ze sprzedaży   9  20.464 14.059 

Koszt własny sprzedaży   10  (7.275) (5.168) 

Zysk brutto ze sprzedaży    13.189 8.891 

       

Koszty ogólnego zarządu   10  (2.116) (1.372)  

Przychody operacyjne pozostałe  11  2 6  

Koszty operacyjne pozostałe  11  (551) (55)  

Zysk z działalności operacyjnej    10.524 7.470 

       

Przychody finansowe    - - 

Koszty finansowe    - - 

Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach    - -  

Zysk przed opodatkowaniem    10.524 7.470  

       

Podatek dochodowy   12  (2.043) (1.525) 

Zysk netto roku obrotowego     8.481 5.945 

      

Pozostałe dochody całkowite    - - 

Dochody całkowite razem    8.481 5.945 

z tego :      

 – przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej    8.481 5.945 

 – przypadające na udziały niekontrolujące    -  - 

      

 

 

Zysk netto roku obrotowego    8.481 5.945 

z tego :      

 – przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej    8.481 5.945 

 – przypadające na udziały niekontrolujące    - - 

 

 

Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 
 13  1,06 1,04 

– podstawowy / rozwodniony    1,06 1,04 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 
 
   31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

   2017 2016 2016 

 Nota     

      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe 15  1.568 310 271 

Nakłady na prace rozwojowe 16  8.322 5.321 3.858 

Wartości niematerialne pozostałe 17  - - 14 

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach*   0 0 0 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12  54 28 34 

   9.944 5.659 4.177 

      

Aktywa obrotowe      

Zapasy  19  - 16 22 

Należności handlowe  18  8.980 2.583 2.732 

Należności z tytułu podatku dochodowego    - 134 - 

Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 18  666 253 132 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20  1.301 3.131 2.042 

   10.947 6.117 4.928 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży   - - - 

Razem aktywa   20.891 11.776 9.105 

      

KAPITAŁ WŁASNY      

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

     

Kapitał zakładowy 22  4.000 4.000 4.000 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   - - (1.390) 

Zatrzymane zyski   2.927 64 136 

Wynik finansowy bieżącego okresu   8.481 5.945 4.528 

   15.408 10.009  7.274 

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące   - - - 

Razem kapitał własny   15.408 10.009  7.274 

      

ZOBOWIĄZANIA      

Zobowiązania długoterminowe      

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12  1.629 1.071 714 

   1.629 1.071 714 

Zobowiązania krótkoterminowe      

Zobowiązania handlowe  23  699 208 121 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego    453 - 634 

Zobowiązania pozostałe 23  2.702 488 362 

   3.854 696 1.117 

      

Razem zobowiązania   5.483 1.767 1.831 

Razem kapitał własny i zobowiązania   20.891 11.776 9.105 

 

 
* udziały w Play With Games Ltd. nie przekraczają 1 tys. zł (wartość udziałów 60 funtów brytyjskich).  
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

  Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

    

 Nota Kapitał  
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

Odpisy z 
zysku netto 

w ciągu 
roku 

obrotowego 

Zatrzymane  
zyski 

Wynik 
finansowy 
bieżącego 

okresu 

Razem  Kapitał 
przypada-

jący  
na udziały 
nie kontro-

lujące 

Razem  

kapitał 

własny 

          

Na dzień  

1 stycznia 2017 r. 

 4.000 - - 6.009 - 10.009 - 10.009 

          

Całkowite dochody za 

okres zakończony 

 - - - - 8.481 8.481 - 8.481 

31 grudnia 2017 r.          

Uchwała o podziale wyniku 14 - - - (3.000) - (3.000) - (3.000) 

Pozostałe  - - - (82) - (82) - (82) 

          

Na dzień  

31 grudnia 2017 r. 

 4.000 - - 2.927 8.481 15.408 - 15.408 

          

 

 

  Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

    

 Nota Kapitał  
zakładowy 

Kapitały 
zapasowy 

Odpisy z 
zysku netto 

w ciągu 
roku 

obrotowego 

Zatrzymane  
zyski 

Wynik 
finansowy 
bieżącego 

okresu 

Razem  Kapitał 
przypada-

jący  
na udziały 
nie kontro-

lujące 

Razem  

kapitał 

własny 

          

Na dzień  

1 stycznia 2016 r. 

 4.000 - (1.390) 4.664 - 7.274 - 7.274 

          

Całkowite dochody za 

okres zakończony 

  - - - 5.945 5.945 - 5.945 

31 grudnia 2016 r.  -        

Uchwała o wypłacie 

dywidendy 

14 - - 1.390 (4.600) - (3 210) - (3 210) 

Pozostałe  - - - - - - - - 

          

Na dzień  

31 grudnia 2016 r. 

 4.000 - - 64 5.945 10.009 - 10.009 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

   12 miesięcy zakończone 

 31 grudnia 

 Nota  2017 2016 

     

     

 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem    10.524 7.470 

 Korekty:    (2.192) 2.151 

 Amortyzacja  15, 

16 

 4.903 3.838 

 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych    - - 

 Zmiana stanu zapasów   16 6 

 Zmiana stanu należności    (6.810) 28 

 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów    705 209 

 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony    (1.006) (1.930) 

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    8.332 9.621 

     

 Działalność inwestycyjna      

 Zbycie nakładów na prace rozwojowe   - 1 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   (1.434) (168) 

 Nakłady na prace rozwojowe  16  (7.728) (5.155) 

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (9.162) (5.322) 

     

 Działalność finansowa      

 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    (1.000) (3.210) 

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    (1.000) (3.210) 

     

 Przepływy pieniężne netto razem    (1.830) 1.089 

     

 Środki pieniężne na początek okresu    3.131 2.042 

 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych    - - 

 Środki pieniężne na koniec okresu w tym:    1.301 3.131 

 – o ograniczonej możliwości dysponowania    - - 
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1 Informacje ogólne 

Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. („Grupa”) składa się ze Spółki BoomBit S.A. („Spółka”, „jednostka dominująca”) i jej spółek 

zależnych (patrz Nota 2). Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 

2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. Ze względu na zastosowanie po 

raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w niniejszych skonsolidowanych historycznych 

informacjach finansowych dokonano zmiany prezentacji pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

(patrz Nota 3.3.). Prezentowany jest również bilans otwarcia najwcześniejszego prezentowanego okresu, tj. na dzień  

1 stycznia 2016 roku. 

 

Nazwa:  BoomBit (dawniej Aidem Media) 

Forma prawna:  Spółka akcyjna (dawniej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) 

Siedziba:  Miasto Gdańsk ul. Zacna 2 

Kraj rejestracji:  Polska 

Podstawowy przedmiot działalności:  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

Organ prowadzący rejestr, numer KRS i data rejestracji:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS  

nr 0000740933; zarejestrowano dnia 23 lipca 2018r. 

Numer statystyczny REGON i data nadania: 
 

 REGON 221062100; nadano dnia 14 sierpnia 2010 roku 

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Spółka Aidem Media Sp. z o.o. założona została w 2010 roku przez Karolinę Szablewską-Olejarz, która objęła 100% udziałów 

Spółki. Statut Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku w dniu 8 lipca 2010 roku 

przed notariuszem Adamem Wasakiem i zarejestrowano w Rep. A nr 2938/2010. Na dzień sporządzenia niniejszych 

historycznych informacji finansowych zmianie uległa forma prawna oraz nazwa Spółki. W wyniku czego w dniu 23 lipca 2018 

roku Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Aidem Media Sp. z o.o. w spółkę akcyjną 

BoomBit S.A. Statut Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku w dniu 9 lipca 2017 

roku przed notariuszem Izabelą Fal i zarejestrowano w Rep. A nr 6319/2018. 

W skład Zarządu Spółki w 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili: 

• Karolina Szablewska-Olejarz – Prezes Zarządu, 

• Paweł Tobiasz – Członek Zarządu. 

Na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych w wyniku przekształcenia spółki 

skład Zarządu uległ zmianie oraz powołano organ – Radę Nadzorczą.  

W skład Zarządu Spółki wchodzili: 

• Marcin Olejarz – Prezes Zarządu, 

• Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares – Wiceprezes Zarządu, 

• Paweł Tobiasz – Wiceprezes Zarządu. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

 Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Grażyna Gołębiowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej, 

 Jacek Markowski – Członek Rady Nadzorczej. 
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2 Struktura Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku objęte 

zostały dane jednostek przedstawionych w tabeli poniżej: 

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności 

Charakterystyka 

powiązania 

kapitałowego / 

metoda 

konsolidacji 

% własności 

i 

posiadanych 

praw głosu 

Data objęcia 

kontroli / 

współkontroli 

BoomBit S.A.  

(dawniej Aidem Media 

Sp. z o.o.) 

Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

jednostka 

dominująca 

nie dotyczy nie dotyczy 

Best Top Fun Games  

Sp. z o.o. 

Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna 100% 07.11.2014 

 

Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada inwestycje w następujących jednostkach współkontrolowanych:  

 

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności 

Charakterystyka 

powiązania 

kapitałowego / 

metoda 

konsolidacji 

% własności 

i 

posiadanych 

praw głosu 

Data objęcia 

kontroli / 

współkontroli 

Play With Games Ltd Plymouth, 

Wielka 

Brytania 

Działalność wydawnicza  

w zakresie wytwarzania 

gier komputerowych 

Wspólne 

przedsięwzięcie/ 

praw własności 

33% 21.02.2014 

      

W porównaniu ze stanem na koniec ostatniego roku obrotowego struktura Grupy uległa zmianie.  

Zmiany struktury Grupy, które wystąpiły po dacie 31 grudnia 2017 roku zostały opisane w nocie 29. 

3 Podstawa sporządzenia 

Niniejsze skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości 

oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na 

dzień zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE 

proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych nie 

różnią się od MSSF UE. MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („RMSR”). 

Jednostka dominująca w poprzednich okresach sprawozdawczych nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, jako że nie przekraczała progów wskazanych w art. 56.1 Ustawy o rachunkowości. 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego. Sporządzenie 

skonsolidowanych historycznie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków 

księgowych. Wymaga również od Zarządu dokonywania własnych ocen w ramach stosowania przyjętych przez Grupę zasad 

rachunkowości. Zagadnienia, które wymagają dokonywania istotnych ocen lub cechują się szczególną złożonością  

w obszarach, w których poczynione założenia i szacunki mają istotny wpływ na skonsolidowane historyczne informacje 

finansowe, przedstawiono w nocie 7.  

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe, zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla 
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kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia niniejszych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji 

finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy. 

Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określoną przez 

Ustawę o rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy 

rachunkowości”). Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zawierają korekty nie zawarte w księgach rachunkowych 

jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 

Niniejsze skonsolidowane historyczne informacje finansowe są przedstawione w PLN, a wszystkie wartości, o ile nie 

wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

3.1 Standardy, zmiany i interpretacje istniejących standardów, które zostały opublikowane, a nie weszły w życie do 

dnia kończącego okres sprawozdawczy, tj. 31.12.2017 roku. 

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 

jednak nie weszły jeszcze w życie do dnia kończącego okres sprawozdawczy, tj. do dnia 31.12.2017 roku:  

 MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później:  

nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena na temat klasyfikacji 

i wyceny aktywów finansowych, w tym wytyczne dotyczące utraty wartości. MSSF 9 zawiera trzy główne kategorie 

klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane według zamortyzowanego kosztu, według wartości godziwej przez wynik 

finansowy oraz według wartości godziwej przez inne całkowite dochody. 

W zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych oraz wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych nowy standard zachowuje prawie wszystkie dotychczasowe wymogi MSR 39. W zakresie szacunku utraty 

wartości aktywów finansowych MSSF 9 zastępuje model „straty poniesionej” zawarty w MSR 39 modelem „straty 

oczekiwanej”, co oznacza, że zdarzenie powodujące powstanie straty nie musiałoby poprzedzać jej rozpoznania i 

utworzenia odpisu. 

Grupa nie spodziewa się istotnego wpływu na skonsolidowane historyczne informacje z sytuacji finansowej oraz kapitały 

własne, w związku z zastosowaniem MSSF 9 w obszarze klasyfikacji i wyceny.  

Pożyczki, należności handlowe z tytułu dostaw i usług oraz należności pozostałe utrzymywane są w celu gromadzenia 

umownych przepływów pieniężnych i oczekuje się, że spowodują przepływy środków pieniężnych stanowiące jedynie 

spłatę kapitału i odsetek. Należności handlowe nadal wyceniane będą w wysokości zamortyzowanego kosztu, przy czym 

należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy nie podlegają dyskontowaniu. 

W zakresie oceny ryzyka kredytowego Grupa dokonała analizy dotychczasowej metody tworzenia odpisów na należności  

i pożyczki, która uwzględnia podejście indywidualne w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta, w oparciu  

o historyczne statystyki spłacalności. Grupa zawiera transakcje głównie z renomowanymi firmami o dobrej kondycji 

finansowej. Ponadto, dzięki regularnemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalności 

należności jest nieznaczne. W ocenie Grupy, na moment pierwszego zastosowania standardu wartości należności  

i pożyczek nie ulegną istotnej zmianie. 

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją 

Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się 

standardu w wersji ostatecznej – do dnia zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych 

niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku 

lub później, 
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 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem, a jego jednostką 

stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do 

zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo – termin wejścia w życie został odroczony 

przez RMSR na czas nieokreślony,  

 MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później: 

wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone w przypadku jednostek, które stosują MSSF 15 Przychody z umów z 

klientami na dzień lub przed dniem początkowego zastosowania MSSF 16. Nowy standard zastępuje MSR 17 Leasing 

oraz związane z nim interpretacje. 

MSSF 16 wprowadza dla leasingobiorców jednolity, bilansowy model rachunkowości leasingu. Leasingobiorca 

rozpoznaje składnik aktywów z tytułu prawa do jego użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które odzwierciedla 

jego obowiązek dokonywania opłat leasingowych. Wyjątek od ogólnego modelu leasingu stanowią krótkoterminowe 

umowy leasingu oraz leasing aktywów o niskiej wartości. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych do publikacji Zarząd dokonał 

analizy wszystkich realizowanych umów zakupu usług. Celem analizy było wyselekcjonowanie tych umów, na podstawie 

których Grupa użytkuje składniki aktywów należące do dostawców, a następnie wstępne poddanie każdej takiej umowy 

ocenie pod kątem spełnienia kryteriów uznania za leasing zgodnie z MSSF 16. W wyniku analizy zidentyfikowano jedynie 

umowę najmu powierzchni biurowej zawartej na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia 3 miesięcy. Według 

wstępnej oceny zastosowanie MSSF 16 spowodowałoby ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy składników 

aktywów i adekwatnych zobowiązań finansowych, nieujmowanych obecnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 

wysokości 39 tys. zł. W konsekwencji, Zarząd ocenił, że standard MSSF 16 nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację 

majątkową i wyniki finansowe Grupy. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

Spółka rozważa zmianę lokalizacji jednak dotąd nie zobowiązała się umownie do wynajmu nowej powierzchni. 

 Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe 

(opublikowano 12 września 2016 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 

stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku)  

– mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach będące częścią Zmian 

wynikających z przeglądu MSSF 2014-2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014-2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później, 

 KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później, 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszych 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później, 
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 KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) – do 

dnia zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezatwierdzony przez UE – 

mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – 

mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 

(opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

dnia 1 stycznia 2019 roku lub później, 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) – do dnia 

zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezatwierdzone przez UE – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później, 

 Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 

Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później. 

 Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

 Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania 

wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską. 

Grupa jest w trakcie weryfikowania wpływu powyższych standardów na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy oraz 

na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. 

Grupa zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie MSSF 15 i wyjaśnień do MSSF 15 (który ma zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 roku z możliwością wcześniejszego zastosowania).  

Więcej na temat zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów opisano w nocie 3.2 (t), natomiast 

odpowiednie ujawnienia dokonano w nocie 9.  

3.2 Ważniejsze stosowane przez Grupę zasady rachunkowości 

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszych skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych przedstawione zostały poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach  

w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej. 
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a) Konsolidacja 

Jednostki zależne 

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować 

z dniem ustania kontroli.  

Grupa sprawuje kontrolę w przypadku, gdy z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę, w której dokonano inwestycji, 

podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość 

wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad jednostką, w której dokonano 

inwestycji. Tak więc Grupa sprawuje kontrolę nad inwestycją wtedy i tylko wtedy gdy Grupa: 

 posiada władzę nad danym podmiotem; 

 podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania  

w danej jednostce; 

 ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów. 

Oceniając kwestię kontroli nad jednostką, w której dokonano inwestycji, inwestor bierze pod uwagę cel i model tej jednostki 

w celu zidentyfikowania istotnych działań, sposobu podejmowania decyzji w kwestii tych działań, określenia podmiotu 

posiadającego możliwość bieżącego kierowania tymi działaniami oraz podmiotu będącego beneficjentem wyników 

finansowych uzyskiwanych w wyniku tych działań. 

Ocena czy jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad spółką wymaga m.in. ustalenia czy posiada ona prawa do kierowania 

istotną działalnością spółki. Określenie istotnej działalności spółki oraz który z inwestorów ją kontroluje, wymaga osądu.  

W ocenie sytuacji i określeniu istoty powiązań bierze się pod uwagę prawa głosu, relatywnie posiadany udział, rozproszenie 

praw głosu posiadanych przez innych inwestorów, zakres udziału tych inwestorów w powoływaniu kluczowego personelu 

kierowniczego lub członków rady nadzorczej. 

Grupa dokonuje ponownej oceny czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, czy też nie, w sytuacji, 

gdy fakty i okoliczności wskazują, że zmienił się jeden bądź kilka elementów kontroli.  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku jedyną jednostką zależną Grupy jest Best Top Fun Games Sp. z o.o., w której Grupa posiada 

100% praw głosu. 

Nabycie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt nabycia ustala się jako wartość godziwą 

przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień 

wymiany. Możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach 

połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia niezależnie 

od wielkości udziałów niekontrolujących. Nadwyżkę kosztu nabycia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do 

zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości 

godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w skonsolidowanym zestawieniu 

całkowitych dochodów. 

Eliminowane są przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy. Eliminacji 

podlegają również niezrealizowane straty. Tam, gdzie jest to konieczne, zasady rachunkowości stosowane przez jednostki 

zależne podlegają zmianie dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

Udziały niekontrolujące i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 

Zmiany w udziale własnościowym Grupy, które nie skutkują utratą kontroli nad jednostką zależną ujmowane są jako 

transakcje kapitałowe. Wartości bilansowe udziałów dających kontrolę i niedających kontroli koryguje się, uwzględniając 

zmianę udziałów we własności jednostki zależnej. Różnicę pomiędzy kwotą do zapłaty z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia 

udziału a wartością bilansową odpowiednich udziałów niedających kontroli ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym 

przypadającym na udział dający kontrolę. 
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Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia 

Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących 

wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. 

Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają 

jednomyślnej zgody stron współkontrolujących. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa sprawuje współkontrolę nad Play With Games Ltd., gdyż decyzje dotyczące istotnej 

działalności tej jednostki wymagają jednomyślnej zgody stron współkontrolujących. 

Jednostka stowarzyszona jest to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ. Znaczący wpływ jest to zdolność do 

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji, 

nie oznacza on jednak sprawowania kontroli lub współkontroli nad tą polityką. 

Inwestycje Grupy w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach są ujmowane w skonsolidowanych 

historycznych informacjach finansowych metodą praw własności. Zgodnie z metodą praw własności inwestycję w jednostce 

stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu ujmuje się początkowo według kosztu, a następnie koryguje w celu 

uwzględnienia udziału Grupy w wyniku finansowym i innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego 

przedsięwzięcia. Jeżeli udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia przekracza wartość 

jej udziałów w tym podmiocie, Grupa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach. Dodatkowe straty ujmuje 

się wyłącznie w zakresie odpowiadającym prawnym lub zwyczajowym zobowiązaniom przyjętym przez Grupę lub płatnościom 

wykonanym w imieniu jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. 

Inwestycję w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu ujmuje się metodą praw własności od dnia, w którym 

dany podmiot uzyskał status wspólnego przedsięwzięcia lub jednostki stowarzyszonej. W dniu dokonania inwestycji  

w jednostkę stowarzyszoną lub we wspólne przedsięwzięcie kwotę, o jaką koszty inwestycji przekraczają wartość udziału 

Grupy w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań tego podmiotu, ujmuje się jako wartość 

firmy i włącza w wartość bilansową tej inwestycji. Kwotę, o jaką udział Grupy w wartości godziwej netto w możliwych do 

zidentyfikowania aktywach i zobowiązaniach przekracza koszty inwestycji, ujmuje się bezpośrednio w wyniku finansowym  

w okresie, w którym dokonano tej inwestycji. 

Przy ocenie konieczności ujęcia utraty wartości inwestycji Grupy w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu 

stosuje się wymogi MSR 39. W razie potrzeby całość kwoty bilansowej inwestycji testuje się na utratę wartości zgodnie  

z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” jako pojedynczy składnik aktywów, porównując jego wartość odzyskiwalną z wartością 

bilansową. Ujęta utrata wartości stanowi część wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie tej utraty wartości ujmuje się 

zgodnie z MSR 36 w stopniu odpowiadającym późniejszemu zwiększeniu wartości odzyskiwalnej inwestycji. 

b) Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych 

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu 

decydentowi operacyjnemu. Główny decydent operacyjny, odpowiedzialny za alokację zasobów i ocenę wyników segmentów 

operacyjnych, został określony jako Zarząd BoomBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.). 

c) Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym 

Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Skonsolidowane historyczne informacje finansowe prezentowane są  

w tysiącach PLN. Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. Walutą funkcjonalną spółki 

współkontrolowanej jest funt brytyjski (GBP). Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na 

rynkach międzynarodowych i identyfikacja waluty, która należy uznać za walutę używana w podstawowym środowisku 

ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność Grupa. 
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Zarząd spółki dominującej monitoruje istotne zmiany w środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru 

waluty funkcjonalnej Jednostki dominującej i jej jednostek podporządkowanych. 

Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji 

lub wyceny, jeżeli pozycje podlegają przeszacowaniu. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny 

bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie 

przepływów pieniężnych i udziałów w aktywach netto. Zyski i straty na różnicach kursowych odnoszące się do pożyczek oraz 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawiane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe. Wszystkie pozostałe zyski lub straty prezentowane są w 

skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty. 

d) Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy aktualizujące 

z tytułu utraty wartości.  

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny środek trwały 

(tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści 

ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wartość bilansową wymienionych części 

zamiennych usuwa się ze skonsolidowanych historycznych informacji z sytuacji finansowej. Wszelkie pozostałe wydatki na 

naprawę i konserwację odnoszone są do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w okresie obrotowym,  

w którym je poniesiono. 

Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzację innych środków trwałych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich 

wartości początkowej, pomniejszonych o wartość końcową, przez okresy ich użytkowania, które dla poszczególnych grup 

środków trwałych wynoszą: 

 budynki i budowle 25-40 lat  

 maszyny i urządzenia 10-15 lat  

 środki transportu 3-5 lat 

 inne środki trwałe 3-8 lat 

Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje się na każdy dzień 

bilansowy. W przypadku, gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyższa jego oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego 

wartość bilansową spisuje się natychmiast do poziomu wartości odzyskiwalnej. Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości 

ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w pozycji odpisy z tytułu utraty wartości (dla rzeczowych aktywów 

trwałych pozostających w użytkowaniu) lub pozostałe koszty (dla rzeczowych aktywów trwałych, które nie będą 

wykorzystywane w dalszej działalności i tym samym ulegają wykreśleniu z ewidencji środków trwałych). 

Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową 

i ujmuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty. 

Grupa aktywuje koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować do nabycia, budowy lub 

wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów, jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. 

Natomiast, pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszty okresu w którym zostały poniesione. 

e) Nakłady na prace rozwojowe  

Składniki aktywów rozpoznanych jako nakłady na prace rozwojowe związane są z nakładami ponoszonymi przez Grupę na: 

 tworzenie gier oraz  

 narzędzi wspomagających produkcję gier (dalej jako „programy”).  
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W zależności od stanu, w jakim znajduje się dany składnik nakładów na prace rozwojowe (patrz opis dotyczący „momentu 

przeniesienia” w dalszej części niniejszej noty), na dzień kończący okres sprawozdawczy ujmowany jest on jako: 

 nakłady na prace rozwojowe w budowie,  

 nakłady na prace rozwojowe zakończone. 

Programy są wewnętrznymi, autorskimi zbiorami uniwersalnych funkcjonalności stanowiących gotowe rozwiązania dla gier 

produkowanych przez Grupę. Uniwersalność tych funkcjonalności pozwala na zastosowanie ich w wielu grach wydawanych 

przez Grupę, a tym samym skrócenie procesu produkcyjnego i optymalizację kosztów wytworzenia gry. Narzędzia te 

optymalizują także przychody uzyskiwane z wyświetlanych reklam i wspomagają proces optymalizacji monetyzacji  

(tj. wpływów uzyskiwanych z gier uzyskiwanych poprzez dokonywanie mikropłatności przez graczy oraz wyświetlanie reklam), 

przez integrację z narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi przez Grupę.  

Nakłady na prace rozwojowe (zarówno w budowie, jak i zakończone) obejmują wydatki które mogą być bezpośrednio 

przyporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób zamierzony 

przez kierownictwo. Główną częścią nakładów są koszty wynagrodzeń (deweloperów, grafików, designerów, testerów, 

menedżerów itp.), a także koszty tłumaczeń gier na poszczególne języki, koszty dotyczące wykorzystania w grach muzyki. 

Nakłady na prace rozwojowe zostały przez Grupę rozpoznane po raz pierwszy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 

przejścia na MSSF, tj. 1 stycznia 2016 roku (patrz opis w nocie 3.3 c). 

Kryteria ujmowania jako składnik „nakładów na prace rozwojowe” 

Koszty prac bezpośrednio związane z zaprojektowaniem i wytworzeniem dających się zidentyfikować unikatowych gier oraz 

programów, kontrolowanych przez Grupę, ujmuje się jako nakłady na prace rozwojowe, jeśli spełniają kryteria określone  

w MSR 38.57.  

Grupa dokonuje weryfikacji, czy powyższe kryteria pozwalać będą na aktywowanie ponoszonych nakładów. Weryfikacja 

dokonywana jest: 

 przed rozpoczęciem danych prac projektowych oraz  

 w trakcie realizacji prac, w celu stwierdzenia, czy nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością zaprzestania 

aktywowania nakładów. 

W celu weryfikacji spełnienia kryteriów, Grupa wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji (wewnętrzne i zewnętrzne). 

Dla każdego z kryteriów określonych w MSR 38.57 poniżej przedstawiono jakie są główne czynniki potwierdzające ich 

spełnienie: 

(i) Techniczna wykonalność prac rozwojowych tak, aby nadawały się do jego użytkowania i sprzedaży – projektowane  

i wytwarzane przez Grupę gry zakładają możliwość uruchomienia ich na jak największej liczbie urządzeń. Do realizacji 

nie są przyjmowane projekty, których: 

o wymagania techniczne wykraczają poza aktualne standardy dostępne na rynku; 

o treści nie są akceptowane przez kluczowych dystrybutorów (Google Play, App Store).  

(ii) Intencja ukończenia prac rozwojowych – zarząd Grupy dokonuje oceny czy rozpocząć prace nad daną grą/programem, 

w oparciu o aktualne i przewidywane tendencje rynkowe dotyczące gatunków gier, w oparciu o dostępne raporty rynkowe 

(np. Appannie). W zależności od danych uzyskanych podczas powyższej analizy, podejmowana jest decyzja  

o przygotowaniu prototypu lub zakończeniu prac nad daną grą. Po przygotowaniu pierwszej wersji gry, podlega ona 

testowaniu (tzw. soft launch) pod kątem: 

o poprawienia wskaźników przychodowych (monetyzacja) 

o analizy zachowań oraz retencji użytkowników (% użytkowników aktywnie korzystających z aplikacji).  

Po rozpoczęciu prac nad prototypem gry, cyklicznej weryfikacji podlega status prac projektowych, w tym stopień realizacji 

aktualnych założeń budżetowych. Na tej podstawie zarząd podejmuje decyzję o kontynuacji prac nad daną grą. 
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(iii) Możliwość wykorzystania lub sprzedaży produktów prac rozwojowych: 

o każda z gier wytwarzanych przez Grupę może być wydana na jednej lub wielu platformach dystrybucyjnych  

(np. iOS, Google), jak również stanowić przedmiot sprzedaży (sprzedaż praw do gry). 

o programy są bezpośrednio związane z produkcją gier i są na bieżąco wykorzystywane przy pracach nad 

poszczególnymi tytułami gier; 

(iv) Możliwość generowania przyszłych korzyści ekonomicznych przez dany składnik nakładów na prace rozwojowe: 

o każda gra wydawana przez Grupę przystosowana jest do uzyskiwania wpływów z tytułu mikropłatności  

i emitowanych reklam za pośrednictwem dostępnych na rynku platform dystrybucji; 

o programy wspierające wytwarzanie gier przyczyniają się do obniżenia kosztu jednostkowego produkcji oraz 

zwiększenia potencjału monetyzacyjnego, 

(v) Dostępność odpowiednich zasobów w celu dokończenia prac – na moment rozpoczęcia prac Grupa zapewnia zasoby 

techniczne, kompetencyjne oraz finansowe niezbędne do realizacji procesu produkcyjnego. W trakcie trwania projektu 

zarząd wraz kierownikami poszczególnych projektów dokonuje cyklicznych przeglądów stanu zaawansowania prac 

(patrz punkt (vi) poniżej) oraz dostępności niezbędnych zasobów. 

(vi) Wiarygodny pomiar poniesionych kosztów – Grupa posiada odpowiednie narzędzia informatyczne i rachunkowości 

zarządczej pozwalające na szczegółową identyfikację kosztów związanych z prowadzonymi pracami rozwojowymi. Dla 

każdej gry/grupy tematycznej gier sporządzane są budżety kosztowe i projekcje przepływów, które są przedmiotem 

cyklicznych weryfikacji przez zarząd i kierowników projektów. 

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku opisanego powyżej poniesione nakłady są ujmowane w bieżącym okresie 

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji koszt własny sprzedaży. 

Przedstawiona powyżej analiza spełnienia kryteriów MSR 38.57 wykonywana jest w odniesieniu do nakładów na prace 

rozwojowe w budowie. Od momentu zakończenia prac rozwojowych związanych z realizacją danego projektu (gra lub 

program), a tym samym przeniesieniem danego składnika aktywów do „nakładów na prace rozwojowe zakończone”, 

powyższe kryteria nie podlegają weryfikacji (patrz poniżej „Nakłady na prace rozwojowe zakończone” – wycena). 

„Nakłady na prace rozwojowe w budowie” – wycena 

Koszty poniesione przed rozpoczęciem sprzedaży (tzw. „hard launch”) lub zastosowaniem nowych rozwiązań ujmowane są 

jako „nakłady na prace rozwojowe w budowie”.  

Nakłady na prace rozwojowe w budowie dotyczą również okresu testowania gry tzw. „soft launch” (gra jest dostępna 

nieodpłatnie w kilku wybranych krajach). Główny celem „soft launch” jest poprawienie wskaźników przychodowych gier 

(„monetyzacyjnych”). Realizowany on jest za pomocą analiz zachowań graczy (zaawansowanych metod „Business 

Intelligence”), które pozwalają poprawić retencję gry oraz dobrać do niej odpowiednie oferty sprzedaży. Okres „soft launch” 

jest każdorazowo przedmiotem decyzji biznesowej, jednakże w Grupie zazwyczaj okres ten trwa od 2 do 6 miesięcy. 

„Nakłady na prace rozwojowe w budowie” wyceniane są w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych  

o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości (polityka dotycząca utraty wartości przedstawiona została w punkcie 3.2 g). 

 „Nakłady na prace rozwojowe zakończone” – wycena  

W momencie zakończenia prac i zakończenia ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu następuje 

przeniesienie kosztów z pozycji „nakładów na prace rozwojowe w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe zakończone”. 

„Nakłady na prace rozwojowe zakończone” wyceniane są w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych  

o skumulowaną amortyzację (umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości (polityka dotycząca utraty wartości 

przedstawiona została w punkcie 3.2 g)). 

Moment przeniesienia  

Moment przeniesienia „nakładów na prace rozwojowe w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe zakończone” następuje 

wówczas, gdy składniki znajdują się w stanie umożliwiającym użytkowanie ich w sposób zamierzony przez kierownictwo. 
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Prace rozwojowe dotyczące gier 

W przypadku gier, momentem przeniesienia „nakładów na prace rozwojowe w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe 

zakończone” jest tzw. „hard launch” (gra jest dostępna we wszystkich docelowych krajach), gdyż gra jest wówczas zdatna do 

użytku. 

Prace rozwojowe dotyczące programów 

Oprócz wyżej opisanych nakładów na prace rozwojowe dotyczące gier, Grupa w swoim majątku wyodrębnia nakłady na prace 

rozwojowe dotyczące programów: 

 Core (Engine) Game – to uniwersalna część gry składająca się ze zbioru algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności 

możliwych do wykorzystania w innych programach, 

 Plugin Manager – narzędzia informatyczne mające na celu zarządzanie reklamą, 

 Multiplayer – moduł umożliwiający kilku użytkownikom korzystanie z gry w tym samym czasie. 

W przypadku programów, momentem przeniesienia z „prac rozwojowych w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe 

zakończone” jest moment zakończenia testów prawidłowego funkcjonowania wytworzonych narzędzi (uzyskanie 

pozytywnego wyniku przeprowadzonych testów). 

Okres użytkowania  

„Nakłady na prace rozwojowe w budowie”  

nie podlegają amortyzacji, ale poddawane są testowi na utratę wartości.  

„Nakłady na prace rozwojowe zakończone”  

posiadają określony okres użytkowania i podlegają amortyzacji oraz również są poddawane testowi na utratę wartości  

w przypadku występowania przesłanek. 

Grupa określiła następujące okresy użytkowania:  

 gry do 4 lat, 

 programy do 5 lat. 

Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności dla powyższych składników wartości niematerialnych. 

Metody amortyzacji 

W przypadku „nakładów na prace rozwojowe zakończone”, dla których możliwe jest wiarygodne określenie szacunków 

dotyczących ilości sprzedaży, Grupa amortyzuje wartość tych nakładów metodą naturalną w stosunku do spodziewanej ilości 

pobrań w maksymalnym okresie 4 lat. 

W pozostałych przypadkach, Grupa amortyzuje wartość tych nakładów metodą liniową w maksymalnym okresie do 5 lat. 

Amortyzacja związana z nakładami na prace rozwojowe prezentowana jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

w pozycji koszt własny sprzedaży. 

Odpisy z tytułu utraty wartości – prezentacja 

Odpis z tytułu utraty wartości w przypadku projektów kontynuowanych ujmowany jest w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w pozycji koszt własny sprzedaży, a w przypadku projektów zaniechanych ujmowany jest w sprawozdaniu  

z całkowitych dochodów w pozycji koszty operacyjne pozostałe. 
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f) Wartość firmy 

Wartość firmy 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej kwotę nadwyżki sumy: 

 przekazanej zapłaty, 

 kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz 

 w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości godziwej na dzień przejęcia udziału w kapitale 

jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej. 

nad wartością godziwą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów  

i przejętych zobowiązań. 

Wartości niematerialne pozostałe 

Nakłady na nabyte oprogramowanie komputerowe są kapitalizowane w wysokości kosztów poniesionych na ich nabycie oraz 

ponoszonych na doprowadzenie tego oprogramowania do użytkowania. Licencje na oprogramowanie są amortyzowane przez 

szacowany okres ich użytkowania od 3 do 5 lat. Koszty związane z utrzymaniem programów komputerowych spisywane są 

w koszty z chwilą poniesienia. 

g) Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania, takie jak wartość firmy, a także składniki wartości niematerialnych, które nie 

są jeszcze dostępne do użytkowania (np. nakłady na prace rozwojowe w budowie) nie podlegają amortyzacji lecz corocznie 

poddawane są testom pod kątem możliwej utraty wartości, a także wówczas, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich 

wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany 

okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się  

w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość 

odzyskiwalna stanowi wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej aktywów, pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości 

użytkowej. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do 

którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). 

Niefinansowe aktywa, inne niż wartość firmy, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są 

na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość 

odwrócenia dokonanego odpisu. 

h) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie 

odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. 

Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty 

zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez 

ich dalsze wykorzystanie. 

i) Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe niebędące 

instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, 

które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż: 

 wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 wyznaczone jako dostępne do sprzedaży, 

 spełniające definicję pożyczek i należności. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu 

metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako 

aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający jeden  

z poniższych warunków: 

 jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do 

obrotu, jeśli są: 

o nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie, 

o częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje 

prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,  

o instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości 

zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych, 

 został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając 

ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów 

finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody finansowe (korzystne zmiany netto 

wartości godziwej) lub koszty finansowe (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej). Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub 

więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany 

instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania 

lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy instrument był najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego 

instrumentu pochodnego byłoby zabronione. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje 

lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią 

grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną 

strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być 

oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku żadne aktywa finansowe nie zostały 

wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do 

ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności 

nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 

12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały 

zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech kategorii aktywów. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które 

mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych. W przypadku braku notowań 

giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 

Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa 



Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. 
(dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe  
za lata zakończone: 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku 

(kwoty wyrażone są w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej) 

 

218 Niniejsze noty stanowią integralną część skonsolidowanej historycznej informacji finansowej 
 

ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób)  

a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek wartości 

aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy. 

Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego 

ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów 

niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być 

bezpośrednio przypisane do nabycia. 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się 

na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy 

środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. 

W sytuacji, gdy Grupa:  

 posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz  

 zamierza rozliczyć się w kwocie netto albo jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie 

składnik aktywów finansowych i zobowiązanie finansowe kompensuje się i wykazuje w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej w kwocie netto. 

Porozumienie ramowe opisane w MSR 32.50 nie stanowi podstawy do kompensaty, jeżeli nie zostaną spełnione obydwa 

kryteria opisane powyżej. 

j) Utrata wartości w przypadku instrumentów finansowych 

Aktywa wykazywane wg zamortyzowanego kosztu 

Grupa przeprowadza ocenę na koniec każdego okresu sprawozdawczego, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na 

wystąpienie utraty wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów 

finansowych utraciły wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne 

dowody utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów 

(„zdarzenia powodujące stratę”), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy 

pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie 

jest możliwe. 

Wysokość straty określa się jako różnicę między wartością księgową składnika aktywów a wartością bieżącą szacunkowych 

przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem dotychczas nieponiesionych przyszłych strat kredytowych) 

zdyskontowaną wg pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla danego składnika aktywów finansowych. Wartość księgową 

składnika aktywów obniża się, a kwota straty zostaje ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Jeżeli 

pożyczka lub inwestycja utrzymywana do terminu zapadalności oprocentowana jest wg zmiennej stopy procentowej, stopą 

dyskontową dla celów określenia wysokości straty z tytułu utraty wartości jest bieżąca efektywna stopa procentowa 

przewidziana w umowie. W ramach praktycznego rozwiązania Grupa może dokonywać weryfikacji pod kątem utraty wartości 

na podstawie wartości godziwej instrumentu ustalonej przy zastosowaniu możliwej do zaobserwowania ceny rynkowej. Jeżeli, 

w późniejszym okresie, wysokość straty z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a takie zmniejszenie można obiektywnie 

powiązać ze zdarzeniem mającym miejsce po wykazaniu utraty wartości (takim jak np. poprawa ratingu kredytowego 

dłużnika), odwrócenie uprzednio ujętej straty z tytułu utraty wartości odbywa się w skonsolidowanym sprawozdaniu  

z całkowitych dochodów. 

Aktywa klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do 

sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty 

kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego 

składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przekwalifikowana do zysku lub 
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straty. Nie można ujmować w zysku lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych 

kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego 

do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu 

utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie. 

k) Zapasy 

Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, nie wyższym jednak od cen sprzedaży netto. Wartość 

rozchodu ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” („FIFO”) lub w drodze identyfikacji 

jednostkowej.  

l) Należności handlowe  

Należności handlowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług związanych bezpośrednio z bieżącą działalnością 

operacyjną.  

Należności handlowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się  

w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu 

utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania 

należności nie podlegają dyskontowaniu. Efekt odwijania dyskonta ujmuje się w przychodach finansowych. 

m) Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 

Pozostałe należności obejmują w szczególności: 

 należności budżetowe, z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej odrębną pozycję, 

 rozliczenia międzyokresowe. 

Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub 

obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu. 

Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty poniesione dotyczące przyszłych okresów.  

n) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne 

krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy.  

Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w skonsolidowanym bilansie jako składnik kredytów i pożyczek w ramach 

zobowiązań krótkoterminowych. 

o) Kapitały 

Wartość nominalną udziałów zalicza się do kapitału podstawowego.  

Zyski zatrzymane stanowią kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe i pozostałe oraz skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych 

(tj. niepodzielone zyski lub niepokryte straty). 

p) Zobowiązania handlowe  

Zobowiązania handlowe stanowią zobowiązania do zapłaty za towary i usługi nabyte w toku zwykłej działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa od dostawców. Zobowiązania handlowe klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, jeżeli termin 

zapłaty przypada w ciągu jednego roku. W przeciwnym wypadku, zobowiązania wykazuje się jako długoterminowe. 

Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, zaś w okresie późniejszym wykazuje się 

je w kwocie wymagającej zapłaty. 
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q) Zobowiązania długoterminowe pozostałe 

Zobowiązania długoterminowe pozostałe stanowią zobowiązania do zapłaty za towary i usługi nabyte w toku działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa, jeżeli termin zapłaty przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

r) Podatek dochodowy bieżący i odroczony 

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio 

do pozycji ujętych w innych skonsolidowanych całkowitych dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek 

również ujmowany jest odpowiednio w innych skonsolidowanych całkowitych dochodach lub kapitale własnym. Bieżące 

obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych lub faktycznie 

wprowadzonych w dacie bilansu. Zarząd dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań podatkowych w odniesieniu 

do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, tworząc ewentualne rezerwy kwot, należnych 

organom podatkowym. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych 

pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej – ujmowane jest metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego 

ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie 

wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód podatkowy (stratę podatkową), nie wykazuje się go. Odroczony podatek 

dochodowy ustala się przy zastosowaniu obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy stawek (i przepisów) 

podatkowych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tego tytułu. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ujmuje się tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do 

opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikającego z różnic przejściowych, powstających z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych  

i stowarzyszonych, jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się różnic przejściowych jest kontrolowane przez 

Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. Aktywa  

i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie, jeżeli występuje możliwy do 

wyegzekwowania tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego  

z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz jeżeli aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego dotyczą podatków dochodowych naliczonych przez te same władze podatkowe od jednostki podlegającej 

opodatkowaniu lub różnych jednostek podlegających opodatkowaniu w przypadku, gdy istnieje zamiar rozliczenia sald  

w kwotach netto. 

Jeżeli w ocenie Grupy jest prawdopodobne, że podejście Grupy do kwestii podatkowej lub grupy kwestii podatkowych będzie 

zaakceptowane przez organ podatkowy, Grupa Kapitałowa określa dochód do opodatkowania (stratę podatkową), podstawę 

opodatkowania, niewykorzystane straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe z uwzględnieniem 

podejścia do opodatkowania planowanego lub zastosowanego w swoim zeznaniu podatkowym. 

Jeżeli Grupa stwierdzi, że nie jest prawdopodobne, że organ podatkowy zaakceptuje podejście Grupy do kwestii podatkowej 

lub grupy kwestii podatkowych, wówczas Spółka odzwierciedla wpływ niepewności przy ustalaniu dochodu do opodatkowania 

(straty podatkowej), niewykorzystanych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych lub stawek podatkowych. 

s) Rezerwy 

Rezerwy ujmuje się wówczas, gdy Grupa ma prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający ze zdarzeń 

przeszłych i jest prawdopodobne, że wymagany będzie wypływ zasobów w celu wywiązania się z tego obowiązku, zaś jego 

wielkość wiarygodnie oszacowano. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Kwoty rezerw wykazuje się w bieżącej wartości nakładów, które – jak się oczekuje – będą niezbędne do wypełnienia 

obowiązku. Stosuje się wówczas stopę procentową przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą ocenę rynku 

odnośnie do wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Zwiększenie 
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rezerw związane z upływem czasu jest rozpoznawane jako koszty odsetkowe. Grupa przyjmuje, że w przypadku okresu 

poniżej jednego roku nie dokonuje się dyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych. 

t) Ujmowanie przychodów 

Zgodnie z nowym standardem Grupa stosuje pięciostopniowy model, aby określić moment ujęcia przychodów oraz ich 

wysokość. Główną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej w momencie 

przekazania przyrzeczonych w umowie towarów lub usług na rzecz klienta, które ma miejsce wtedy, gdy klient uzyskuje 

kontrolę nad tymi składnikami aktywów. Kontrola nad składnikiem aktywów to zdolność do bezpośredniego rozporządzania 

tym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści. Przekazanie dóbr na rzecz 

klienta może zostać spełnione w danym momencie (po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi) lub w ciągu określonego 

czasu (w miarę realizacji świadczenia).  

Grupa zawiera umowy tylko na jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia – sprzedaż produktów lub świadczenie usługi. 

źródło przychodu  sposób ustalenia ceny   moment rozpoznania  osąd 

       

przychody z platform  cena umowna   na podstawie miesięcznych 

raportów 

 - 

       

sprzedaż praw*  umowna stała cena oraz 

element wynagrodzenia 

zmiennego tzw. rev share* 

 stała cena umowna w 

momencie przekazania 

składnika aktywów. Część 

zmienna wynagrodzenia na 

podstawie kwartalnych 

rozliczeń  

 

 z uwagi na niepewność i brak 

historii dotychczasowych 

transakcji, Grupa nie ujmuje w 

momencie przekazania praw 

części zmiennej tzw. rev share 

 

       

* w ramach umowy sprzedaży praw istnieje element wynagrodzenia zmiennego tzw. rev share. Jednostka Dominująca uprawniona jest do 

udziału w zysku z przyszłej sprzedaży gier.  

 

Przychody z platform obejmują przychody z reklam i mikropłatności, realizowane przez użytkowników platform do domów 

mediowych, które Grupa miesięcznie fakturuje do domów mediowych na podstawie raportów dotyczących wyświetleń reklam 

i mikropłatności. Umowa z domem mediowym określa cenę jednostkową należną Grupie za wyświetlenie reklamy oraz 

wykonanie mikropłatności przez użytkowników platform. 

Przychody ze sprzedaży praw obejmują przychody dotyczące przekazania składnika aktywów stronom trzecim. 

Spółka na każdy dzień bilansowy szacuje potencjalne zobowiązania z tytułu zwrotów i jeżeli są istotne ujmuje je jako 

zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz zobowiązania z tytułu zwrotów. 

u) Wypłata dywidend dla akcjonariuszy 

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy Grupy ujmuje się jako zobowiązanie w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej Grupy w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Jednostki dominującej. 

3.3 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 

a) Dzień przejścia na MSSF 

Pierwsze skonsolidowane historyczne informacje finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej były skonsolidowane historyczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 

31 grudnia 2017 roku. Datą przejścia na MSSF jest 1 stycznia 2016 roku. Podstawą prawną sporządzenia skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych jest art. 55 Ustawy o Rachunkowości w nawiązaniu do art. 5 Rozporządzenia 

Parlamentu (WE) 1606/2002 stosowanego wg wymogów Załącznika XXV Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004. 
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Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie sporządzania 

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  

/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) na podstawie art. 45 ust. 1a i art. 45 ust. 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 

ustawy o rachunkowości Emitent będzie sporządzał sprawozdania finansowego od dnia 1 stycznia 2018 roku według MSR / 

MSSF. Zgodnie z artykułem 5 Rozporządzenia Parlamentu (WE) 1606/2002 oraz 20.1 Załącznika XXV Rozporządzenia 

Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 

prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam oraz art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zdecydowało o prezentowaniu sprawozdań finansowych zgodnie z MSR / MSSF. 

b) Zastosowanie zasad (polityki) rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdań wg MSSF 

Zasady rachunkowości opisane w Nocie 3.3 zostały zastosowane do sporządzenia skonsolidowanych historycznie informacji 

finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, danych porównywalnych przedstawionych w sprawozdaniu za 

rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz podczas sporządzania bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku. 

c) Uzgodnienie różnić pomiędzy PSR a MSSF w sprawozdaniu Jednostki Dominującej 

Ze względu na fakt, że Jednostka Dominująca – na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości – korzystała ze 

zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR to jej pierwszymi sporządzonymi 

skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi są skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

sporządzone na dzień 1 stycznia 2016 roku. Wobec takiego stanu, zastosowanie MSSF miało następujący wpływ na 

sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej: 

  1 stycznia   1 stycznia  1 stycznia 

  2016 

efekt 

przejścia 2016 

korekty 

konsolidacyjne 2016 

  

PSR 

niebadane   MSSF 
 

 

KONSOLIDACJA 

 

          

Aktywa trwałe         

Wartości niematerialne i prawne (1) 2.756 (2.756) -  - 

Nakłady na prace rozwojowe (1)  4.044 4.044 (186) 3.858 

Wartości niematerialne pozostałe  14 14  14 

Rzeczowe aktywa trwałe 271  271  271 

Inwestycje długoterminowe 5  5 (5) - 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 

dochodowego 30  30 4 34 

Aktywa obrotowe      

Zapasy (1) 83 (61) 22  22 

Należności krótkoterminowe 2.853 10 2.863 1 2.864 

Inwestycje krótkoterminowe 2.030 (2.030) - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  2.030 2.030 12 2.042 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(1) 1.251 (1.251) -  - 

      

Kapitał własny 7.369  7.369 (176) 7.193 

Zobowiązania długoterminowe      

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 715  715  715 

Zobowiązania krótkoterminowe      

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

(2) - 711 711 3 714 

Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe (2) 1.195 (711) 484 (1) 483 
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Efekt przejścia na dzień 1 stycznia 2016 roku 

(1) Jednostka Dominująca prezentowała produkcję gier i narzędzi wspierających na krótkoterminowych rozliczeniach 

międzyokresowych (1.241 tys. zł) oraz na zapasach (61 tys. zł). W wyniku przejścia na MSSF ujęła wartości jako nakłady 

na prace rozwojowe, które zwiększyły się o kwotę 1.302 tys. zł. Pozostała wartość to reklasyfikacja kosztów prac 

rozwojowych z wartości niematerialnych i prawnych, tj. o 2.742 tys. zł. Rozpoznane nakłady na prace rozwojowe stanowią 

składniki wartości niematerialnych zgodnie z MSR 38. Ze względu na ich istotność, Grupa zdecydowała o wyodrębnieniu 

ich i prezentowaniu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie od pozostałych wartości niematerialnych. 

(2) Wyodrębniono z zobowiązań krótkoterminowych pozostałych kwotę 711 tys. zł do zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego celem wyodrębnienia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. 

 31 grudnia   31 grudnia  31 grudnia 

  2016 
efekt 

przejścia 
2016 

 

korekty 

konsolidacyjne 

2016 

  
PSR 

niebadane 
  MSSF 

 

KONSOLIDACJA 

 

          

Aktywa trwałe         

Wartości niematerialne i prawne (1) 3.785 (3.785) -  - 

Nakłady na prace rozwojowe (1)  5.878 5.878 (557) 5.321 

Wartości niematerialne pozostałe   0   

Rzeczowe aktywa trwałe 310  310  310 

Inwestycje długoterminowe 5  5 (5) - 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 

dochodowego 27  27 1 28 

Aktywa obrotowe      

Zapasy 16 0 16  16 

Należności z tytułu podatku dochodowego (2)  134 134  134 

Należności krótkoterminowe (2) 2.959 (124) 2.835 9 2.844 

Inwestycje krótkoterminowe 3.080 (3.080) - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  3.080 3.080 51 3.131 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(1) 2.102 (2.102) 0  - 

      

      

Kapitał własny 10.532 - 10.532 (523) 10.009 

Zobowiązania długoterminowe      

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 1.071 - 1.071  1.071 

Zobowiązania krótkoterminowe      

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -  -  - 

Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe 682 1 683 13 696 
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Efekt przejścia na dzień 31 grudnia 2016 roku 

(1) Jednostka Dominująca prezentowała produkcję gier i narzędzi wspomagających na krótkoterminowych rozliczeniach 

międzyokresowych (2.093 tys. zł). W wyniku przejścia na MSSF ujęła wartości jako nakłady na prace rozwojowe, które 

zwiększyły się o kwotę 2.093 tys. zł. Pozostała wartość to reklasyfikacja kosztów prac rozwojowych z wartości 

niematerialnych i prawnych, tj. o 3.785 tys. zł. 

(2) Wyodrębniono z należności krótkoterminowych pozostałych kwotę 134 tys. zł do należności z tytułu podatku 

dochodowego celem wyodrębnienia należności z tytułu podatku dochodowego. 

d) zwolnienia z pełnego retrospektywnego zastosowania MSSF 

Na dzień przejścia na MSSF Grupa Kapitałowa wybrała następujące wyłączenia, odnoszące się do Grupy, z pełnego 

retrospektywnego zastosowania MSSF na mocy zwolnień zawartych w MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako podstawy rachunkowości po raz pierwszy: 

Połączenie jednostek gospodarczych / Wartość firmy 

Grupa nie korygowała żadnych transakcji połączeń, które miały miejsce przed dniem przejścia na MSSF, tj. przed  

1 stycznia 2016 roku. 

3 Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (ryzyko 

cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program Grupy dotyczący zarządzania ryzykiem skupia 

się na nieprzewidywalności rynków finansowych, starając się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki 

finansowe Grupy. 

Ryzyko rynkowe 

Ze względu na specyfikę działalności Grupy ryzyko rynkowe obejmuje: 

 ryzyko zmiany kursu walut  

Działalność Grupy wiąże się z ekspozycją na ryzyko wahań kursów walut. Zdecydowana większość jej przychodów 

generowana jest w walutach obcych. Różnice kursowe ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w działalności operacyjnej pozostałej. Natomiast istotne zakupy realizowane są na terenie kraju. Wobec czego 

Grupa narażona jest na istotne ryzyko kursowe. 

Grupa prowadzi bieżący monitoring rynku walutowego i podejmuje ewentualnie decyzje o sprzedaży waluty obcej 

potrzebnej do uregulowania płatności z przyszłą datą. Grupa nie zawiera innych złożonych transakcji typu forward lub 

opcje walutowe. W przypadku spadku kursu walut o 10% ujemne różnice kursowe spadłyby o 49 tys. zł. W przypadku 

wzrostu kursu walut o 10% ujemne różnice kursowe wzrosłyby o 49 tys. zł. 

 ryzyko cenowe  

Podobnie jak w poprzednim roku, Grupa nie posiada istotnych aktywów i zobowiązań, które są narażone na bieżącą 

zmianę ich ceny na rynkach. Wpływ ryzyka cenowego na działalność Grupy jest nieistotny. 

 ryzyko zmiany przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych 

Grupa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek 

stóp procentowych w kraju.  

Ze względu na bardzo niski poziom występowania instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem stopy procentowej nie 

przeprowadzano analizy wrażliwości w tym zakresie. 
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Ryzyko kredytowe 

Głównymi aktywami finansowymi Grupy są środki na rachunkach bankowych, gotówka, należności oraz inwestycje, które 

reprezentują największą ekspozycję na ryzyko kredytowe w relacji do aktywów finansowych. Ryzyko kredytowe Grupy jest 

przede wszystkim przypisane do należności handlowych. Kwoty przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej są kwotami netto, czyli z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności oszacowanych 

przez Zarząd Grupy na podstawie wcześniejszych doświadczeń, specyfiki prowadzonej działalności i ich oceny obecnego 

otoczenia gospodarczego. Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. 

Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, 

dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  

Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności to ryzyko, że Grupa nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie ich zapadalności. Celem 

Zarządu jest zapewnienie, w najwyższym możliwym stopniu, że jej płynność będzie zawsze zachowana na poziomie 

pozwalającym na regulowanie zobowiązań w terminie ich zapadalności. Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy 

pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno 

inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane 

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 

Zarządzanie płynnością Grupy odbywa się głównie poprzez: 

 krótko, średnio i długo-terminowe planowanie przepływów gotówkowych, 

 dobór odpowiednich źródeł finansowania na podstawie analizy potrzeb Grupy oraz analizy rynku,  

 współpraca z instytucjami finansowymi o ustalonej, wysokiej reputacji. 

Grupa inwestuje środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe (depozyty bankowe), które mogą 

być wykorzystywane do obsługi zobowiązań. Poprzez bieżące monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiązań oraz 

odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi Grupa jest atrakcyjnym partnerem dla swoich dostawców. Grupa posiada 

dobrą kondycję finansową, w związku z czym ryzyko utraty płynności w regulowaniu zobowiązań Grupy jest minimalne. 

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 

roku wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności: 

31 grudnia 2017 roku Poniżej  

roku 

Od roku do 

 3 lat 

Od 3 do 

 5 lat 

Powyżej 

 5 lat 

Razem  

      

      

Zobowiązania według bilansu      

Kredyty i pożyczki  - - - - - 

Zobowiązania finansowe pozostałe - - - - - 

Zobowiązania handlowe  699 - - - 699 

Zobowiązania pozostałe - - - - - 

 699 - - - 699 

      

      

31 grudnia 2016 roku Poniżej  

roku 

Od roku do 

 3 lat 

Od 3 do 

 5 lat 

Powyżej 

 5 lat 

Razem  

      

      

Zobowiązania według bilansu      

Kredyty i pożyczki  - - - - - 

Zobowiązania finansowe pozostałe - - - - - 

Zobowiązania handlowe  208 - - - 208 

Zobowiązania pozostałe - - - - - 

 208 - - - 208 

 



Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. 
(dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe  
za lata zakończone: 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku 

(kwoty wyrażone są w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej) 

 

226 Niniejsze noty stanowią integralną część skonsolidowanej historycznej informacji finansowej 
 

1 stycznia 2016 roku Poniżej  

roku 

Od roku do 

 3 lat 

Od 3 do 

 5 lat 

Powyżej 

 5 lat 

Razem  

      

      

Zobowiązania według bilansu      

Kredyty i pożyczki  - - - - - 

Zobowiązania finansowe - - - - - 

Zobowiązania handlowe  121 - - - 121 

Pozostałe zobowiązania - - - - - 

 121 - - - 121 

 

4 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 

Celem Grupy w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania działalności tak, aby możliwe 

było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. 

Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa może zmieniać kwotę deklarowanych dywidend do wypłacenia 

akcjonariuszom, zwracać kapitał akcjonariuszom, emitować nowe udziały lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia 

zadłużenia. Tak jak inne jednostki w branży, Grupa monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza 

się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek 

(obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i pożyczki wykazane w skonsolidowanym bilansie) pomniejszoną o środki 

pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym bilansie 

wraz z zadłużeniem netto.  

Wskaźniki zadłużenia na 31 grudnia 2017 roku i 2016 roku przedstawiały się następująco: 

 31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

 2017 2016 2016 

    

    

Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe  - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.301 3.131 2.042 

Zadłużenie netto (1.301) (3.131) (2.042) 

Kapitał własny 15.408 10.009 7.274 

Kapitał po uwzględnieniu zadłużenia netto 14.107 6.878 5.232 

Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/ kapitał ogółem) (0,09) (0,46) (0,71) 

5 Profesjonalny osąd 

Sporządzenie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy wymaga od Zarządu jednostki dominującej 

osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane 

z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może 

spowodować istotne korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają największy wpływ 

na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań. 

Klasyfikacja umów leasingowych  

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki 

z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się 

na treści ekonomicznej każdej transakcji. 

Określenie waluty Funkcjonalnej  

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej jest polski złoty.  
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Oceny takiej dokonał Zarząd Jednostki Dominującej w oparciu o analizę waluty, w której Jednostka generuje przychody i ponosi 

koszty. Zgodnie z MSR 21.9 (…) przy ustalaniu swojej waluty funkcjonalnej jednostka bierze pod uwagę następujące czynniki:  

a) walutę:  

(i) która wywiera główny wpływ na ceny sprzedaży towarów i usług (często jest to waluta, w której wyrażane są 

 i regulowane ceny sprzedaży jej towarów i usług); oraz  

(ii) kraju, w którym siły konkurencji i obowiązujące przepisy wywierają główny wpływ na ceny sprzedaży jej towarów  

i usług;  

b) walutę, która wywiera główny wpływ na koszty robocizny i materiałów oraz na pozostałe koszty związane z dostarczaniem 

towarów lub świadczeniem usług (często jest to waluta, w której koszty te są wyrażane lub regulowane).  

W przypadku jednostki dominującej przychody ze sprzedaży jej produktów (gier) generowane są w dolarach amerykańskich 

a w przypadku sprzedaży w Europie – w euro. Patrząc więc wyłączenie na punkt MSR 21.9 a) i. sugerowałoby to, że walutą 

funkcjonalną Jednostki jest dolar amerykański (albo euro). Jednakże, analiza punktu MSR 21.9 a) ii. nie dawałaby już takiej 

jednoznacznej konkluzji – ceny gier sprzedawanych przez jednostkę dominującą nie są kształtowane przez siły konkurencji i 

regulacje występujące na terenie Stanów Zjednoczonych lub Europy. Wyrażenie cen sprzedaży w dolarze amerykańskim lub 

euro wynika z faktu, że rynek gier komputerowych jest rynkiem globalnym, gdzie ceny przyjmują poziom światowy i są 

ustalane dla globalnego gracza. Oznacza to, że ceny sprzedaży gier Jednostki Dominującej są takie same dla graczy  

z Europy (w tym Polski), Azji czy też Stanów Zjednoczonych.  

Patrząc natomiast na punkt MSR 21.9 b), ponieważ zdecydowana większość kosztów funkcjonowania Spółki BoomBit SA,  

w tym kosztów produkcji gier (głównie wynagrodzenia) ponoszona jest w złotych polskich to punkt ten, gdyby był analizowany 

indywidualnie wskazuje, że walutą funkcjonalną Spółki BoomBit SA jest złoty polski.  

Dodatkowo Zarząd Spółki BoomBit wziął pod uwagę punkt MSR 21.10:  

W ustaleniu waluty funkcjonalnej jednostki mogą być również pomocne następujące czynniki:  

a) waluta, w której generowane są środki z działalności finansowej (tj. emisja instrumentów dłużnych i kapitałowych);  

b) waluta, w której utrzymywane są zazwyczaj wpływy z działalności operacyjnej.  

Grupa nie posiada żadnych wziętych kredytów, pożyczek ani wyemitowanych obligacji. Grupa Kapitałowa BoomBit SA 

utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych zarówno w polskich złotych, dolarach amerykańskich, funtach 

brytyjskich oraz euro.  

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności Zarząd Grupy ocenił, że walutą funkcjonalną Spółki BoomBit jest polski złoty. 

Walutą sprawozdawczą Grupy Kapitałowej jest polski złoty. 

6 Szacowanie wartości godziwej 

Grupa wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty dostępne do sprzedaży oraz instrumenty pochodne w wartości 

godziwej na każdy dzień bilansowy. Ponadto, wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych według 

zamortyzowanego kosztu została ujawniona w nocie 24. 

Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź zapłacona w celu 

przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów między 

uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, 

że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo: 

 na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania, 

 w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub obowiązania. 

Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Grupy. 

Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy ustalaniu ceny 

składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym. 
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Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do wytworzenia 

korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu 

uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów. 

Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne dane 

do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych 

 i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych. 

Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest ujawniana  

w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany poniżej na podstawie 

najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość: 

 Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 

 Poziom 2 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości 

godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny, 

 Poziom 3 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości 

godziwej jako całości jest nieobserwowalny. 

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe  

w sprawozdaniu finansowym spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez ponowną ocenę 

klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych wejściowych z najniższego poziomu, który jest 

istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.  

7 Istotne oszacowania i założenia użyte przy sporządzaniu skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych 

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Założenia i szacunki są oparte na najlepszej wiedzy 

kierownictwa na temat bieżących i przyszłych zdarzeń oraz działań, jednak rzeczywiste wyniki mogą się różnić od 

przewidywanych.  

Szacowana utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych 

Grupa na każdy dzień bilansowy dokonuje przeglądu wartości składników rzeczowych aktywów trwałych w celu stwierdzenia, 

czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. Oceniając istnienie tych przesłanek, 

wykorzystywane są przez Grupę wszelkie dostępne źródła informacji – zarówno wewnętrzne, jak i te pochodzące z otoczenia 

firmy. Do wewnętrznych źródeł informacji Grupa zalicza m.in. szeroko rozumianą sprawozdawczość zarządczą, w której 

zawarte są niezbędne informacje na temat wykorzystywanego potencjału Grupy. Przesłankami pochodzącymi z zewnątrz, 

które mogłyby świadczyć o utracie wartości składników aktywów jest m.in. zmniejszenie wartości rynkowej posiadanych 

zasobów, które jest znacznie większe niż można by było się spodziewać w wyniku upływu czasu czy zwykłego użytkowania. 

Również bardzo duży wpływ na wartość użytkową składników aktywów występujących w Grupie mają zmiany natury 

technologicznej, które mogą znacznie ograniczyć wielkości korzyści ekonomicznych. 

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku Zarząd Grupy Kapitałowej dokonał oceny czy istnieją przesłanki wskazujące na 

to, że mogła nastąpić utrata wartości składników rzeczowych aktywów trwałych. Nie stwierdzono przesłanek do 

przeprowadzenia testu na utratę wartości. 

Szacowana utrata wartości nakładów na prace rozwojowe zakończone oraz wartości niematerialnych pozostałych  

Grupa zgodnie z przyjętą polityką dokonuje indywidualnej analizy wszystkich projektów rozpoznanych w ramach prac 

rozwojowych zakończonych oraz wartości niematerialnych pozostałych pod kątem możliwości ich wykorzystania 

w prowadzonej działalności oraz przedawnienia się praw do posiadanych aktywów. Na bazie przeprowadzonej analizy 

 i z zastosowaniem oszacowań i osądów profesjonalnych uwzględniających dotychczasowo realizowane projekty 

dokonywane są odpisy z tytułu utraty wartości aktywów do poziomu kwoty, jaką Grupa spodziewa się osiągnąć w przyszłości 

z użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku Zarząd Grupy Kapitałowej 
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dokonał oceny czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości nakładów na prace rozwojowe 

zakończone oraz wartości niematerialnych pozostałych. Nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę 

wartości.  

Szacowana utrata wartości nakładów na prace rozwojowe w budowie 

Grupa zgodnie z przyjętą polityką dokonuje indywidualnej analizy wszystkich projektów rozpoznanych w ramach prac 

rozwojowych w budowie pod kątem możliwości ich wykorzystania w prowadzonej działalności oraz przedawnienia się praw 

do posiadanych aktywów. Na bazie przeprowadzonej analizy i z zastosowaniem oszacowań i osądów profesjonalnych 

uwzględniających dotychczasowo realizowane projekty dokonywane są odpisy z tytułu utraty wartości aktywów do poziomu 

kwoty, jaką Grupa spodziewa się osiągnąć w przyszłości z użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów. Na dzień 

bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku Zarząd Grupy sporządził test na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe w budowie. 

Test przeprowadzono wyznaczając wartość użytkową w oparciu o zdyskontowaną wartość szacowanych przepływów 

pieniężnych, z uwzględnieniem następujących założeń: 

 dla projekcji przepływów przyjęty został okres do czterech lat, uzależniony od cyklu życia poszczególnych tytułów gier, 

 stopa dyskontowa (średnioważony koszt kapitału) na poziomie 9,8%-11,4%, 

 projekcje wpływów zostały oszacowane w oparciu o planowaną ilość pobrań oraz planowany średni przychód  

z użytkownika, 

 liczba pobrań szacowana jest na podstawie wyników historycznych z uwzględnieniem potencjału i szacowanej wielkości 

grupy docelowej (potencjalna liczba użytkowników zainteresowana danym gatunkiem gry / stylem graficznym). 

W wyniku przeprowadzonego testu Grupa ustaliła, iż wartość odzyskiwalna składników nakładów na prace rozwojowe  

w budowie jest wyższa od ich wartości księgowych, w związku z czym nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów 

aktualizujących ich wartość. 

Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż kluczowymi czynnikami wpływającymi na szacunek wartości użytkowej jest 

stopa dyskontowa oraz, determinujące wielkość wpływów ze sprzedaży, ilość pobrań oraz planowany średni przychód  

z użytkownika. 

Przepływy pieniężne niższe o 10% nie skutkowałyby koniecznością dokonania odpisu aktualizującego, stopa dyskontowa 

wyższa o 10% również nie skutkowałyby koniecznością dokonania odpisu aktualizującego. 

W Grupie nie występują aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. W nocie 3.2.e wskazano pięcioletni 

okres amortyzacji dla „core” i „narzędzi wspomagających”. 

Moment aktywowania nakładów na prace rozwojowe  

Koszty prac rozwojowych bezpośrednio związane z wytworzeniem składnika aktywów Grupa ujmuje jako prace rozwojowe, 

jeśli spełnione zostaną kryteria wskazane w nocie 3.2.e polityki rachunkowości.  

Podatek dochodowy  

Istnieje wiele transakcji i kalkulacji, w odniesieniu do których ostateczne ustalenie kwoty podatku jest niepewne. Grupa ujmuje 

potencjalne zobowiązania wynikające z kontroli skarbowych, opierając się na szacunku potencjalnego dodatkowego wymiaru 

podatku. Jeśli ostateczne rozliczenia podatkowe odbiegają od początkowo ujętych kwot, występujące różnice wpływają na 

aktywa i zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego w okresie, w którym następuje ostateczne 

ustalenie kwoty podatku.  

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych  

z ubezpieczeniami społe9cznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów 

odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. 

Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej 

przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.  
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Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem 

kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania 

podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko 

podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. 

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku 

ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.  

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień 

Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych 

struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako 

czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach  

z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści 

podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji,  

(ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów 

wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, 

mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje 

będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji. 

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które 

zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści 

były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwiło polskim organom kontroli podatkowej 

kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja 

grupy. 

Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu 

wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty 

podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych  

z rozliczeniami podatkowymi.  

Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia 

podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności. 

Okresy użytkowania aktywów trwałych (stawki amortyzacji)  

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu użyteczności składników rzeczowego 

majątku trwałego oraz wartości niematerialnych pozostałych. W przypadku projektów, dla których możliwe jest wiarygodne 

określenie szacunków dotyczących ilości i budżetu sprzedaży, Grupa amortyzuje wartość tych projektów metodą naturalną 

w stosunku do spodziewanej ilości pobrań. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów użyteczności na 

podstawie bieżących szacunków. 

Świadczenia emerytalne  

Grupa zatrudnia na bazie umów o pracę 22 osoby. W związku z tym potencjalne szacowane zobowiązania z tytułu 

przysługujących na bazie Kodeksu pracy świadczeń emerytalnych są nieistotne w stosunku do skali prowadzonej działalności. 

Grupa nie rozpoznaje rezerw z tego tytułu.  

8 Segmenty operacyjne 

Grupa podstawową działalność prowadzi w jednym segmencie, obejmującym produkcję i sprzedaż gier oraz aplikacji na 

urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. 

9 Umowy z klientami 

Źródła przychodów 
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  za 12 miesięcy zakończone  

31 grudnia 

  2017 Udział 2016 Udział 

 

 

     

reklamy  8.436 41,2% 10.388 73,9% 

sprzedaż praw  8.645 42,2% 822 5,8% 

mikropłatności  1.619 7,9% 1.767 12,6% 

przychody z tytułu revshare  1.637 8,0% 979 7,0% 

sprzedaż pozostała  127 0,7% 103 0,7% 

  20.464 100,0% 14.059 100,0% 

w tym: platformy  

(reklama + mikropłatności) 

 

 

10.055 49,1% 12.155 86,5% 

 

Platformy (dystrybucja)  

  Przychód 

2017 

Udział  

 

Przychód 

2016 

Udział 

  

 

iOS 

  

8.542 

 

85,0% 

 

11.043 

 

90,9% 

android  1.483 14,7% 1.045 8,6% 

pozostałe  30 0,3% 67 0,6% 

  10.055 100,0% 12.155 100,0% 

 

Informacje geograficzne  

  Przychód 

2017 

Udział  

w przychodach 

2017 

Przychód 

2016 

 

Udział 

 w przychodach 

2016 

      

Europa  4.277 42,5%  5.124 42,2% 

Ameryka Północna  4.019 40,0% 5.101 42,0% 

Ameryka Południowa    94 0,9% 171 1,4% 

Azja  1.106 11,0% 1.158 9,5% 

Afryka   44 0,4%  77 0,6% 

Australia i Oceania   515 5,1%  524 4,3% 

  10.055 100,0% 12.155 100,0% 

 

Wiodący kontrahenci  

  Przychód 

2017 

Udział  

 

Przychód 

2016 

Udział 

  

 

BoomBit Games  

  

8.656 

 

 42,3% 

 

 822 

 

 5,8% 

Tapjoy  3.240 15,8% 4.130 29,4% 

iTunes SARL  1.527 7,5% 1.102 7,8% 

Chartboost  1.177 5,8% 2.042 14,5% 

AdColony  371 1,9% 1.151 8,2% 

InMobi PTE   25 0,1% 702 5,0% 

pozostali  5.468 26,7% 4.110 29,3% 

 

 

 20.464 100,0% 14.059 100,0% 

W 2017 i 2016 rok Grupa nie prowadziła nowatorskich poszukiwań w zakresie zdobycia i przyswojenia wiedzy naukowej  

i technicznej oraz zgodnie z MSR 38 par. 57 nie wystąpiły przesłanki do ujęcia wydatków jako prace badawcze. W związku  

z czym Grupa nie ponosiła nakładów na prace badawcze w roku 2017 i 2016. 
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 Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała zobowiązań do wykonania 

świadczeń. 

10 Koszty według rodzaju 

  

za 12 miesięcy zakończone  

31 grudnia 

  
2017 2016 

  
  

Amortyzacja 
 

4.903 3.838 

Zużycie materiałów i energii  397 265 

Usługi obce  5.415 3.583 

Podatki i opłaty  15 10 

Wynagrodzenia  5.948 4.050 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  321 243 

Pozostałe koszty rodzajowe  123 82 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów  - - 

Razem koszty według rodzaju  17.122 12.071 

Zmiana stanu   7.731 5.531 

Koszty ogólnego zarządu  2.116 1.372 

Koszty sprzedanych usług   7.275 5.168 

 

11 Przychody, zyski, koszty i straty operacyjne pozostałe 

  za 12 miesięcy zakończone 

  
 31 grudnia 

  
2017 2016 

  
  

Przychody i zyski operacyjne pozostałe    

Dodatnie różnice kursowe - 4 

Pozostałe  2 2 

  2 6 

    

Koszty i straty operacyjne pozostałe    

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  (6) (5) 

Odsetki  (9) - 

Odpisy aktualizujące aktywa  (8) (8) 

Różnice kursowe ujemne  (480) - 

Pozostałe  (38) (42) 

  (551) (55) 
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12 Podatek dochodowy 

Podatek bieżący 

  za 12 miesięcy zakończone 

  
 31 grudnia 

  
2017 2016 

  
  

Podatek bieżący od dochodów roku obrotowego 
 

(1.512) (1.163) 

Korekty dotyczące lat ubiegłych  
 

- - 

Podatek bieżący razem 
 

(1.512) (1.163) 

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych (podatek odroczony)  (531) (362) 

Ujęcie w zestawieniu całkowitych dochodów  (2.043) (1.525) 

 

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Grupy różni się w następujący sposób od teoretycznej kwoty, 

którą uzyskano by, stosując średnią ważoną stawkę podatku, mającą zastosowanie do zysków konsolidowanych spółek: 

  za 12 miesięcy zakończone 

  
 31 grudnia 

  
2017 2016 

  
  

Zysk brutto 
 

10.524 7.470 

Teoretyczny podatek wyliczony według stawek krajowych, mających 
 

(2.000) (1.419) 

zastosowanie do dochodów w Polsce (19%)    

Różnica na podatku wg innej stawki  6 - 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów  (49) (36) 

Nakłady na prace rozwojowe  - (69) 

Ujęcie w zestawieniu całkowitych dochodów  (2.043) (1.525) 

efektywna stopa podatkowa  19,4% 20,4% 

Podatek odroczony 

  31 grudnia 31 grudnia 

  2017 2016 

     

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

– przypadające do realizacji w ciągu roku 54 28 

– przypadające do realizacji powyżej roku - - 

  54 28 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

– przypadające do realizacji w ciągu roku 1.629 1.071 

– przypadające do realizacji powyżej roku - - 

  1.629 1.071 

      

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego (netto) (1.575) (1.043) 
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Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawia się następująco: 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 

  
2017 2016 

  
  

Wartość na początek okresu 
 

(1.043) (681) 

Obciążenie wyniku finansowego 
 

(532) (362) 

Wartość na koniec okresu 
 

(1.575) (1.043) 

 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ulegają kompensacie na poziomie sprawozdań 

finansowych poszczególnych jednostek Grupy celem ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujęte w skonsolidowanym 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosły odpowiednio 54 tys. zł (w 2016 roku: 28 tys. zł) i 1.629 tys. zł (w 2016 roku: 

1.071 tys. zł). 

  za 12 miesięcy zakończone 

    31 grudnia 

 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
 

2017 2016 

    

Wynagrodzenia do wypłaty w następnych okresach 4 (13) 

Pozostałe 22 7 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 (6) 

      

Różnica między wartością księgową a podatkową nakładów na prace rozwojowe 558 348 

Pozostałe - 8 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 558 356 

    

Obciążenie wyniku finansowego (532) (362) 

 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
 

2017 2016 

    

Wynagrodzenia do wypłaty w następnych okresach 11 3 

Pozostałe 43 25 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54 28 

    

Różnica między wartość księgową a podatkową nakładów na prace rozwojowe 1.629 1.061 

Pozostałe - 10 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.629 1.071 

    

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego (netto) (1.575) (1.043) 
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13 Zysk na jedną akcję 

W dniu 23 lipca 2018 roku Spółka Aidem Media przekształciła się w Spółkę akcyjną w wyniku czego wyemitowano 12 mln szt 

akcji według wskaźnika wymiany 20 akcji za 1 udział. 

Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 

  
2017 2016 

  
  

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. PLN) 
 

8.481 5.945 

Liczba akcji* (w szt.)  8.000.000 8.000.000 

Zysk na akcję (w PLN)   1,06 1,04 

* średnioważona liczba udziałów spółki w okresie przemnożona przez wskaźnik 20 akcji za 1 udział.  

 

14 Dywidendy 

Uchwalona dywidenda w 2017 roku wyniosła 3.000 tys. zł (0,37 zł na jedną akcję*), natomiast zostało wypłacone 1.000 tys. 

zł. Uchwalona dywidenda w 2016 roku wyniosła 4.600 tys zł z czego w formie zaliczki w 2015 roku wypłacono 1.390 tys zł 

oraz 3.210 tys. zł w 2016 roku. (0,57 zł na jedną akcję*). Niniejsze skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

uwzględniają zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy za 2016 rok i na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązanie z tego 

tytułu wyniosło 2.000 tys. zł. 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 17 maja 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 2.520 

tys. zł (0,21 zł na jedną akcję*).  

* patrz nota nr 13.  
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15 Rzeczowe aktywa trwałe 

 Grunty Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzeni

a 

Środki 

transportu 

Inne 

środki 

trwałe 

Środki 

trwałe w 

budowie 

Razem 

        

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.        

Koszt - 114 452 216 18 - 800 

Umorzenie narastająco - (14) (310) (148) (18) - (490) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - - 

Wartość netto - 100 142 68 - - 310 

        

12 miesięcy zakończone  

31 grudnia 2017r. 

      

Wartość netto na początek okresu - 100 142 68 - - 310 

Nabycie 198 1.034 196 - 6 - 1.434 

Amortyzacja - (44) (104) (27) (1) - (176) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 198 1.090 234 41 5 - 1.568 

        

Stan na dzień 31 grudnia 2017r.        

Koszt 198 1.148 648 216 24 - 2.234 

Umorzenie narastająco - (58) (414) (175) (19) - (666) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - - 

Wartość netto 198 1.090 234 41 5 - 1.568 

 

 Grunty Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzeni

a 

Środki 

transportu 

Inne 

środki 

trwałe 

Środki 

trwałe w 

budowie 

Razem 

        

Stan na dzień 1 stycznia 2016r.        

Koszt - 109 352 168 18 - 647 

Umorzenie narastająco - (3) (268) (87) (18) - (376) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - - 

Wartość netto - 106 84 81 - - 271 

        

12 miesięcy zakończone  

31 grudnia 2016r. 

      

Wartość netto na początek okresu - 106 84 81 - - 271 

Nabycie - 5 107 56 - - 168 

Amortyzacja - (11) (49) (69) - - (129) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - 100 142 68 - - 310 

        

Stan na dzień 31 grudnia 2016r.        

Koszt - 114 452 216 18 - 800 

Umorzenie narastająco - (14) (310) (148) (18) - (490) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - - 

Wartość netto - 100 142 68 - - 310 
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 2017 2016 

Kwoty amortyzacji obciążające:   

Koszty sprzedanych usług 98 48 

Koszty ogólnego zarządu 78 81 

 176 129 

Zobowiązania umowne  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała zobowiązań do poniesienia 

wydatków.  

16 Nakłady na prace rozwojowe 

 Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Game Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe 

niezakończone  

(aktywa w 

budowie) 

Razem 

      

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.       

Koszt 8.817 2.864 86 1.536 13.303 

Umorzenie narastająco (7.170) (726) (86) - (7.982) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1.647 2.138 - 1.536 5.321 

      

12 miesięcy do 31 grudnia 2017r.      

      

Wartość netto na początek okresu 1.647 2.138 - 1.536 5.321 

Zwiększenia - - - 7.728 7.728 

Transfer między kategoriami 3.919 3.131 - (7.050) - 

Sprzedaż/likwidacja - - - - - 

Amortyzacja  (4.154) (573) - - (4.727) 

Utworzenie odpisów z tyt. utraty 

wartości  
- - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 1.412 4.696 - 2.214 8.322 

      

Stan na dzień 31 grudnia 2017r.      

Koszt 12.700 5.995 86 2.214 20.995 

Umorzenie narastająco (11.288) (1.299) (86) - (12.673) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1.412 

 

4.696 

 
- 2.214 8.322 
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Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Game Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe 

niezakończone  

(aktywa w 

budowie) 

Razem 

      

Stan na dzień 1 stycznia 2016r.       

Koszt 7.242 1.518 84 1.118 9.962 

Umorzenie narastająco (5.652) (368) (84) - (6.104) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1.590 1.150 - 1.118 3.858 

      

12 miesięcy do 31 grudnia 2016r.      

      

Wartość netto na początek okresu 1.590 1.150 - 1.118 3.858 

Zwiększenia - - - 5.155 5.155 

Transfer między kategoriami 3.391 1.346 2 (4.737) 2 

Sprzedaż/likwidacja 1 - - - 1 

Amortyzacja  (3.334) (358) (2) - (3.695) 

Utworzenie odpisów z tyt. utraty 

wartości  

- - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 1.647 2.138 - 1.536 5.321 

      

Stan na dzień 31 grudnia 2016r.      

Koszt 8.817 2.864 86 1.536 13.303 

Umorzenie narastająco (7.170) (726) (86) - (7.982) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1.647 2.138 - 1.536 5.321 

 

 2017 2016 

Kwoty amortyzacji obciążające:   

Koszty sprzedanych usług 4.727 3.695 

Koszty ogólnego zarządu - - 

 4.727 3.695 

Nakłady ponoszone na produkcję gier oraz narzędzi wspierających produkcję zostały po raz pierwszy rozpoznane przez 

jednostkę dominującą w roku 2010. Ze względu na fakt, iż spółka sporządzała sprawozdania finansowe w oparciu o Ustawę 

o Rachunkowości, nakłady te były prezentowane w pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz częściowo  

w zapasach. Na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy, Grupa dokonała przeglądu składników aktywów rozpoznanych 

w bilansie sporządzonym zgodnie z Ustawą o rachunkowości, pod kątem spełnienia kryteriów ujmowania ich jako nakłady na 

prace rozwojowe (w budowie oraz zakończone), zgodnie z MSR 38.57. Weryfikacja została dokonana w oparciu o zasady 

opisane w nocie 3.2 e). Efekt zmian zasad rachunkowości został przedstawiony w nocie 3.3 c). 

Rozpoznane nakłady na prace rozwojowe w budowie i zakończone stanowią składniki wartości niematerialnych zgodnie  

z MSR 38. Ze względu na istotność, Grupa zdecydowała o ich wyodrębnieniu i prezentowaniu w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej oddzielnie od pozostałych wartości niematerialnych. 

Weryfikacja spełnienia kryteriów określonych w MSR 38.57 została przeprowadzona również na dzień kończący bieżący oraz 

poprzedni okres sprawozdawczy. W jej wyniku Grupa nie zidentyfikowała konieczności zaprzestania aktywowania żadnego 

z wcześniej rozpoznanych składników nakładów na prace rozwojowe. 
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Na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy nie występują nakłady na 

prace rozwojowe w budowie starsze niż z roku 2016.  

W 2017 i 2016 roku Grupa nie prowadziła nowatorskich poszukiwań w zakresie zdobycia i przyswojenia wiedzy naukowej  

i technicznej, w związku z czym, zgodnie z MSR 38 par. 54-56, nie zostały rozpoznane koszty związane z realizacją prac 

badawczych.  

17 Wartość firmy i wartości niematerialne pozostałe 

 
Wartość firmy 

Oprogramowanie 

komputerowe 
Pozostałe Razem 

 

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.     

Koszt - 61 25 304 

Umorzenie narastająco - (61) (25) (304) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Wartość netto - - -  - 

     

12 miesięcy do 31 grudnia 2017r.     

Wartość netto na początek okresu - - -  - 

Amortyzacja  - - -  - 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - -  - 

Wartość netto na koniec okresu - - - - 

 
    

Stan na dzień 31 grudnia 2017r.     

Koszt - - -  - 

Umorzenie narastająco - - -  - 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - -  - 

Wartość netto - - -  - 

 

Wartość firmy 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Pozostałe Razem 

 

     

Stan na dzień 1 stycznia 2016r.     

Koszt - 131 25 374 

Umorzenie narastająco - (117) (25) (360) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Wartość netto - 14 - 14 

     

12 miesięcy do 31 grudnia 2016r.     

Wartość netto na początek okresu - 14 - 14 

Amortyzacja  - (14) - (14) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - - - - 

 
    

Stan na dzień 31 grudnia 2016r.     

Koszt - 61 25 304 

Umorzenie narastająco - (61) (25) (304) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Wartość netto - - -  - 
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2017 

 

2016 

Kwoty amortyzacji obciążające:   

Koszty sprzedanych usług - - 

Koszty ogólnego zarządu - 14 

 - 14 

   

18 Należności handlowe, należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe  

  31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia  

  2017 2016 2016 

     

Należności handlowe – krótkoterminowe     

Należności handlowe – zafakturowane  8.980 2.591 2.732 

Minus: odpis aktualizujący wartość należności 

handlowych 
 - (8) - 

Należności handlowe – netto  8.980 2.583 2.732 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

Należności handlowe krótkoterminowe 
 

   

Należności handlowe – jednostki pozostałe 
 

8.792 2.428 2 342 

Należności handlowe – jednostki powiązane  
 

188 163 390 

odpis aktualizujący wartość należności handlowych 
 

- (8) - 

Należności handlowe – netto 
 

8.980 2.583 2.732 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

Należności pozostałe krótkoterminowe 
 

   

Należności z tytułu podatku VAT 
 

291 206 - 

Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 
 

- - 106 

Rozliczenia międzyokresowe  365 10 8 

Należności inne 
 

10 37 18 

Pozostałe należności – netto 
 

666 253 132 

 

 

Razem krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe 
 

9.646 2.836 2.864 

w tym:     

– należności finansowe 
 

8.980 2.583 2 732 

– należności niefinansowe 
 

666 253 132 
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Wartości bilansowe należności handlowych i należności pozostałych Grupy są wyrażone w następujących walutach: 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

PLN 
 

447 454 392 

EUR 
 

4 4 3 

USD  9.040 2.223 2.468 

GBP  155 155 1 

Pozostałe 
 

- - - 

 
 

9.646 2.836 2.864 

 

Należności handlowe przeterminowane 

Należności handlowe przeterminowane o okres krótszy niż trzy miesiące nie są uważane za należności, które utraciły na 

wartości. Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności handlowe w kwocie 376 tys. zł (2016 roku: 260 tys. zł, 2015 roku: 586 

tys. zł) były przeterminowane powyżej 3 miesięcy, ale nie stwierdzono utraty ich wartości. W opinii Zarządu Grupy należności 

przeterminowane powyżej 3 miesięcy nie utraciły wartości ponieważ pochodzą od podmiotów, z którymi Grupę wiążą 

długotrwałe relacje, a dotychczasowa historia współpracy pokazuje, że należności są odzyskiwalne. 

 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

Do 3 miesięcy 
 

138 674 995 

powyżej 3 do 6 miesięcy 
 

376 3 290 

Powyżej 6 miesięcy  - 257 296 

 
 

514 934 1.581 

 

 

Zmiany stanu odpisu aktualizującego wartość należności handlowych: 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

Wartość na początek okresu 
 

77 69 69 

Utworzenie odpisu  
 

- 8 - 

Odwrócenie kwot niewykorzystanych  - - - 

Należności spisane jako nieściągalne 
 

- - - 

Wartość na koniec okresu 
 

77 77 69 

  

 

Utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności zostało ujęte w Pozostałych kosztach i Pozostałych 

przychodach w skonsolidowanym zestawieniu całkowitych dochodów. 

Pozostałe kategorie należności handlowych i pozostałych należności nie zawierają pozycji o obniżonej wartości. 

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy stanowi wartość godziwą każdej kategorii należności 

wymienionych powyżej. Grupa nie posiada żadnych zabezpieczeń ustanowionych na należnościach. 
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19 Zapasy 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

Materiały 
 

- 16 22 

Towary  - - - 

 
 

- 16 22 

 

20 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

Środki pieniężne w kasie  
 

- - - 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych  1.301 3.131 2.042 

Lokaty do 3 miesięcy  - - - 

 
 

1.301 3.131 2.042 

 

21 Wartość i jakość aktywów finansowych 

Wartość kredytową aktywów finansowych, które nie są przeterminowane ani nie utraciły wartości, można oszacować poprzez 

odniesienia do zewnętrznych ratingów kredytowych (jeżeli są dostępne) lub do historycznych informacji o opóźnieniach  

w spłacie kontrahenta. Na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku Grupa posiada w większości aktywa finansowe od stałych 

klientów, którzy bądź nie mają opóźnień w spłacie, bądź zaległe kwoty zostały w pełni odzyskane. 

 

22 Kapitał podstawowy i struktura udziałowców / akcjonariuszy 

Kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców na dzień 31 grudnia 2017 roku i 2016 roku przedstawiały się następująco: 

 

Liczba  

udziałów  Wartość nominalna  

Procent  

kapitału  

    

Karolina Szablewska-Olejarz 20.000 2.000.0000 50,0% 

ATM Grupa S.A. 20.000 2.000.0000 50,0% 

 40.000 4.000.000 100,0% 

    

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”), podczas którego 

zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4.000 tys. zł do kwoty 6.000 tys. zł poprzez 

utworzenie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy („Nowe Udziały Aidem”). Nowe Udziały Aidem zostały 

przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are One”). Objecie udziałów 

nastąpiło poprzez objęcie udziałów w Spółkach: BoomBit Games Ltd oraz BommBit Inc. 

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o., podczas którego zostały 

podjęte uchwały w sprawie przekazania przez udziałowca Karolinę Szablewską-Olejarz połowy swoich udziałów nowemu 

udziałowcowi. 
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Kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców na dzień 28 lutego 2018 roku przedstawiały się następująco: 

 

 

Liczba  

udziałów  Wartość nominalna  

Procent  

kapitału  

    

Karolina Szablewska-Olejarz 10.000 1.000.0000 16,6(6)% 

Marcin Olejarz 10.000 1.000.0000 16,6(6)% 

ATM Grupa S.A. 20.000 2.000.0000 33,3(3)% 

We Are One Ltd. 20.000 2.000.0000 33,3(3)% 

 60.000 6.000.000 100,0% 

    

Na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych oraz w wyniku przekształcenia 

Spółki Aidem Media sp. z o.o. w BoomBit SA kapitał podstawowy przedstawiał się następująco: 

 

Liczba  

akcji  Wartość nominalna  

   

Seria A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na 

akcję) 
6.000.000 3.000.0000 

Seria B – zwykłe na okaziciela 6.000.000 3.000.0000 

 12.000.000 6.000.000 

 

 

 

Liczba  

akcji  Wartość nominalna  

Procent  

kapitału/ 

głosów  

    

Karolina Szablewska-Olejarz 2.000.000 1.000.0000 16,6(6)% 

Marcin Olejarz 2.000.000 1.000.0000 16,6(6)% 

ATM Grupa S.A. 4.000.000 2.000.0000 33,3(3)% 

We Are One Ltd. 4.000.000 2.000.0000 33,3(3)% 

 12.000.000 6.000.000 100,0% 

 

23 Zobowiązania handlowe oraz zobowiązania pozostałe 

  31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  2017 2016 2016 

     

Zobowiązania handlowe krótkoterminowe     

Zobowiązania handlowe – jednostki pozostałe  687 199 106 

Zobowiązania handlowe – jednostki powiązane   12 9 15 

  699 208 121 
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31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

 

 
   

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe 
 

   

Zobowiązania z tytułu podatku VAT 
 

101 22 5 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
 

89 62 51 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i innych świadczeń  72 76 39 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  428 320 267 

Zobowiązania z tytułu dywidendy  2.000 - - 

Zobowiązania inne 
 

12 8 - 

 
 

2.702 488 362 

Razem zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 
 

3.401 696 483 

w tym:     

– zobowiązania finansowe 
 

699 208 121 

– zobowiązania niefinansowe 
 

2.702 488 362 

 

Wartości bilansowe zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań Grupy są wyrażone w następujących walutach: 

  
31 grudnia 31 grudnia 1 stycznia 

  
2017 2016 2016 

  
   

PLN 
 

3.392 648 472 

Pozostałe 
 

9 48 11 

 
 

3.401 696 483 

     

24 Instrumenty finansowe według typu 

 
  

Instrumenty 

pochodne 

wykorzystane  

do zabezpieczeń 

Dostępne  

do sprzedaży Razem  31 grudnia 2017r. 

Pożyczki  

i należności 

Aktywa finansowe 

wyceniane 

 w wartości 

godziwej przez 

wynik finansowy 

      

Aktywa według bilansu      

Należności handlowe 8.980 - - - 8.980 

Należności pozostałe - - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe trwałe - - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe 

obrotowe 
- - - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.301 - - - 1.301 

 10.281 - - - 10.281 
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Instrumenty 

pochodne 

wykorzystane  

do zabezpieczeń 

Dostępne  

do sprzedaży Razem  31 grudnia 2016r. 

Pożyczki  

i należności 

Aktywa finansowe 

wyceniane 

 w wartości 

godziwej przez 

wynik finansowy 

      

Aktywa według bilansu      

Należności handlowe 2.583 - - - 2.583 

Należności pozostałe - - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe trwałe - - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe 

obrotowe 
- - - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.131 - - - 3.131 

 5.714 - - - 5.714 

 

 
  

Instrumenty 

pochodne 

wykorzystane  

do zabezpieczeń 

Dostępne  

do sprzedaży Razem  1 stycznia 2016r. 

Pożyczki  

i należności 

Aktywa finansowe 

wyceniane 

 w wartości 

godziwej przez 

wynik finansowy 

      

Aktywa według bilansu      

Należności handlowe 2.732 - - - 2.732 

Należności pozostałe - - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe trwałe - - - - - 

Aktywa finansowe pozostałe 

obrotowe 
- - - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.042 - - - 2.042 

 4.774 - - - 4.774 

 

 

31 grudnia 2017r. 
 

Zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

wartości godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Instrumenty 

pochodne 

wykorzystywane 

do zabezpieczeń 

Inne 

zobowiązania 

finansowe Razem  

      
Zobowiązania według bilansu      

Zobowiązania finansowe długoterminowe  - - - - 

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe  - - - - 

Zobowiązania handlowe   - - 699 699 

Zobowiązania pozostałe długoterminowe  - - - - 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe  - - - - 

 
 - - 699 699 
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31 grudnia 2016r. 
 

Zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

wartości godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Instrumenty 

pochodne 

wykorzystywane 

do zabezpieczeń 

Inne 

zobowiązania 

finansowe Razem  

      
Zobowiązania według bilansu      

Zobowiązania finansowe długoterminowe  - - - - 

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe  - - - - 

Zobowiązania handlowe   - - 208 208 

Zobowiązania pozostałe długoterminowe  - - - - 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe  - - - - 

 
 - - 208 208 

 

1 stycznia 2016r. 
 

Zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

wartości godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Instrumenty 

pochodne 

wykorzystywane 

do zabezpieczeń 

Inne 

zobowiązania 

finansowe Razem  

      
Zobowiązania według bilansu      

Kredyty i pożyczki długoterminowe  - - - - 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe  - - - - 

Zobowiązania finansowe długoterminowe  - - - - 

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe  - - - - 

Zobowiązania handlowe   - - 121 121 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe  - - - - 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe  - - - - 

 
 - - 121 121 

      

25 Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne, czy dewizowe) 

mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak 

odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności 

i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz 

organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów 

niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle  

w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres 

pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. 

26 Zdarzenia po dniu bilansowym 

Objęcie kontroli nad spółkami BoomBit Games Ltd. oraz BoomBit Inc. 

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”, obecnie BoomBit 

S.A.), podczas którego zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4.000 tys. zł do kwoty 

6.000 tys. zł poprzez utworzenie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy („Nowe Udziały Aidem”). Nowe 

Udziały Aidem zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are 
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One”). Objęcie udziałów nastąpiło poprzez wniesienie 100% udziałów w spółce BoomBit Games Ltd., będącej jedynym 

udziałowcem spółki BoomBit Inc.  

BoomBit Games Ltd. oraz BoomBit Inc. są wydawcami gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App 

Store) oraz Android (Google Play), skupiając się na wydawaniu gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym.  

Wartość godziwa nabytych aktywów i zobowiązań na dzień przejęcia (tj. 28 lutego 2018 roku)  

Przedstawione poniżej dane dotyczą rozliczenia końcowego nabycia. 

 
 Grupa BoomBit Games Ltd 

(niebadane) 
 

28 lutego 2018 roku 

PLN GBP* 

Wartość godziwa przejętych aktywów i zobowiązań   

(w tys)   

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 44 9 

Zobowiązania długoterminowe 44 9 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 41 9 

Zobowiązania handlowe 20.982 4.419 

Zobowiązania pozostałe 797 168 

Zobowiązania krótkoterminowe 21.820 4.596 

Razem zobowiązania 21.864 4.605 

Nakłady na prace rozwojowe  2.070 436 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 771 162 

Aktywa trwałe 2.841 598 

Należności handlowe  6.449 1.359 

Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 396 83 

Środki pieniężne i ekwiwalenty 9.663 2.035 

Aktywa obrotowe 16.508 3.477 

Razem aktywa 19.349 4.075 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto (2.515) (530) 

* Kurs z dnia nabycia 4,7482 GBP/PLN 

Wartość brutto przejętych należności BoomBit Games Ltd. wynosi 6.390 tys. zł, a wartość brutto przejętych należności 

BoomBit Inc. wynosi 454 tys. zł. Grupa przewiduje, że rozpoznana na dzień nabycia wartość godziwa należności zostanie  

w pełni zrealizowana. 

Cena nabycia 

Zgodnie z MSSF 3.33, w przypadku połączenia jednostek, w którym jednostka przejmująca i jednostka przejmowana 

wymieniają jedynie udziały kapitałowe, wartość godziwa na dzień przejęcia udziałów kapitałowych jednostki przejmowanej 

może być bardziej wiarygodnie wyceniona aniżeli wartość godziwa na dzień przejęcia udziałów kapitałowych jednostki 

przejmującej. Jeśli tak, jednostka przejmująca ustala kwotę wartości firmy poprzez zastosowanie wartości udziałów 

kapitałowych z dnia przejęcia jednostki przejmowanej zamiast wartości godziwej na dzień przejęcia przekazanych udziałów 

kapitałowych.  

Mając na uwadze powyższe, jako wartość godziwą przekazanej zapłaty Grupa przyjęła wartość godziwą udziałów 

kapitałowych przejmowanych spółek BoomBit Games Ltd i BoomBit Inc. Wartość godziwa została ustalona w oparciu  

o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla potrzeb tej wyceny przyjęte zostały następujące założenia: 

 dla projekcji przepływów przyjęty został okres pięciu lat, w tym dla poszczególnych tytułów gier przyjęto okres do czterech 

lat, uzależniony od długości cyklu życia danej gry 

 stopa dyskontowa (średnioważony koszt kapitału) na poziomie 10,0%-11,7%  



Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. 
(dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe  
za lata zakończone: 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku 

(kwoty wyrażone są w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej) 

 

248 Niniejsze noty stanowią integralną część skonsolidowanej historycznej informacji finansowej 
 

 stopa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy i tym samym kształtujących wartość rezydualną firmy 

przyjęto na poziomie 0% 

 projekcje wpływów zostały oszacowane w oparciu o planowaną ilość pobrań oraz planowany średni przychód  

z użytkownika, 

 liczba pobrań szacowana jest na podstawie wyników historycznych z uwzględnieniem potencjału i szacowanej wielkości 

grupy docelowej (potencjalna liczba użytkowników zainteresowana danym gatunkiem gry / stylem graficznym). 

Cena nabycia przyjęta dla potrzeb rozliczenia transakcji połączenia jednostek została skalkulowana na poziomie 11.205 tys. zł. 

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia 

  Grupa 

BoomBit 

Games Ltd 

(GBP)  

 Grupa 

BoomBit 

Games Ltd 

(PLN)* 

 

 

Rozliczenie transakcji nabycia 

Cena nabycia  2.360 11.205 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto (530) (2.515) 

Wartość firmy 2.890 13.720 

* Kurs z dnia nabycia 4,7482 GBP/PLN 

Na dzień przejęcia, w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy, została rozpoznana wartość firmy  

w wysokości 13.720 tys. zł. Ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy jest 

BoomBit Games Ltd. 

Grupa realizuje strategię rozwoju na rynkach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzona akwizycja w ocenie 

Zarządu Jednostki Dominującej charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu przychodów Grupy. Rozpoznana wartość 

firmy wynika z następujących czynników: 

 oczekiwanych synergii w zakresie wydawania gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym umożliwiających generowanie 

wyższych przychodów przez Grupę,  

 uzyskania dostępu do amerykańskich podmiotów z branży filmowej (pozyskiwanie IP do gier), agencji reprezentujących 

celebrytów, 

 uzyskania dostępu do chińskich podmiotów z branży gamingowej, 

 doświadczenie i wiedza w zakresie publikowania gier oraz działań marketingowych w celu ich promowania oraz 

publikowania, 

 uzyskania dostępu do systemów operacyjnych (Android and iOS) na korzystniejszych warunkach niż byłaby w stanie 

uzyskać samodzielnie, 

 oczekiwane rozszerzenie zakresu działalności poprzez nawiązanie relacji z deweloperami, dla których Grupa może być 

potencjalnym wydawcą.  

Wpływ przejęcia na wyniki Grupy 

W okresie od daty przejęcia przychody przejętych spółek ujęte w przychodach Grupy wyniosły 5.325 tys. zł, z czego 5.109 

tys. zł w przypadku BoomBit Games Ltd. oraz 216 tys. zł w przypadku BoomBit Inc.  

W okresie od daty przejęcia zysk netto przejętych spółek w zysku netto Grupy wyniósł 1.497 tys. zł, z czego 1.487 tys. zł  

w przypadku BoomBit Games Ltd. oraz 10 tys. zł w przypadku BoomBit Inc.  

Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku, przychody z działalności kontynuowanej Grupy wyniosłyby 21.232 tys. zł 

(w tym 5.993 tys. zł przychodów nabytych jednostek), a zysk netto Grupy kształtowałby się na poziomie 7.334 tys. zł (w tym 

493 tys. zł zysku netto nabytych jednostek). 
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Wypływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia (w tys. zł) 

Wydatki związane z nabyciem udziałów     (174) 

Przejęte środki pieniężne*     9.663 

Przepływy netto z tytułu nabycia    9.489 

*Kwota nie uwzględnia środków pieniężnych przejętych w wyniku nabycia spółki Play With Games Ltd (patrz opis poniżej), w kwocie 572 tyś. zł. 

Koszty transakcyjne związane z nabyciem poniesione przez Grupę wyniosły łącznie 174 tys. zł, z czego jako koszty zarządu 

zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2017 w kwocie 18 tys. zł, a w roku 2018 

zostaną ujęte w kwocie 156 tys. zł. 

Na dzień przejęcia, w ramach procesu ujmowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań 

warunkowych jednostki przejmowanej, nie zidentyfikowano zobowiązań warunkowych. 

Pozostałe zdarzenia 

 W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”), podczas 

którego zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4 000 tys. zł do kwoty 6 000 tys. 

zł poprzez utworzenie 20 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy („Nowe Udziały Aidem”). Nowe 

Udziały Aidem zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are 

One”). Nabycie udziałów nastąpiło poprzez objęcie udziałów w Spółkach: BoomBit Games Ltd oraz BommBit Inc. 

 W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”), podczas 

którego zostały podjęte uchwały w sprawie przekazania przez udziałowca Karolinę Szablewską-Olejarz połowy swoich 

udziałów nowemu udziałowcowi.  

 W dniu 28 lutego 2018 roku Spółka Aidem Media objęła 100% udziałów w Spółce PixelMob Sp. z o.o.  

 W dniu 28 lutego 2018 roku Spółka Aidem Media objęła 50% udziałów w Spółce Mindsense Games Sp. z o.o. 

 W dniu 3 kwietnia 2018 roku Spółka Play With Games Ltd. umorzyła poprzez odkupienie wszystkich udziałów od Hybrid 

Touch Games Ltd. i Digital Bark Studios Ltd. Tym samym Aidem Media stała się jedynym udziałowcem Spółki Play With 

Games Ltd. 

 W dniu 22 maja 2018 roku złożony został do sądu plan przekształcenia spółki Aidem Media ze spółki z o.o. w spółkę 

akcyjną. Plan zawiera również zmianę nazwy Spółki Aidem Media na BoomBit. 

 W dniu 22 czerwca 2018 roku Aidem Media objęła 50% udziałów w Spółce MoonDrip Sp. z o.o. 

 W dniu 22 czerwca 2018 roku Aidem Media objęła 55 % udziałów w Spółce Woodge Sp. z o.o  

 W dniu 23 lipca 2018 roku KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Aidem Media ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. 

Rejestracja zawiera również zmianę nazwy Spółki Aidem Media na BoomBit (więcej opisano w nocie 1). 

 W dniu 26 lipca 2018 roku BoomBit S.A. nabyła 100% udziałów w Spółce Tern 3 sp. z o.o. 

 W dniu 12 kwietnia 2018 roku i 13 sierpnia 2018 roku udzielono pożyczki Spółce z o.o. Mindsense Games o łącznej 

wartości 200 tys. zł. 

 W dniu 16 października 2018 roku Spółka BoomBit S.A. objęła 100% udziałów w Spółce BoomBooks Sp. z o.o. 

 W dniu 16 października 2018 roku Spółka BoomBit S.A. objęła 100% udziałów w Spółce BoomHits Sp. z o.o. 

 W dniu 28 listopada 2018 roku Spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału w spółce Tern 3 Sp. z o.o. Część 

nowoutworzonych udziałów odpowiadających 51% kapitału spółki została objęta przez osobę fizyczną („Nowy 

udziałowiec”) w zamian za wniesienie 100% udziałów w spółce Cellense s.r.o., która zajmuje się doradztwem w zakresie 

Business Intelligence, optymalizacji monetyzacji oraz User Acquisition. Nowy udziałowiec jest również uprawniony do 60 

tys. warrantów subskrypcyjnych dających prawo do nabycia 120 tys. nowoemitowanych akcji jednostki dominującej, za 

kwotę 60 tys. zł. Warranty mogą być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem zawieszającym dla 

realizacji warrantów jest sprzedaż przez Nowego udziałowca do Spółki 10 udziałów w spółce Tern 3 Sp. z o.o. (1% 

kapitału zakładowego). Po tej transakcji Nowy udziałowiec i Spółka będą posiadać w spółce Tern 3 Sp. z o.o. po 50% 

udziałów. Do dnia sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych warunek zawieszający się nie zrealizował. 
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28 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tern 3 Sp. z o.o. podjęło uchwalę o zmianie nazwę 

ze Spółki Tern 3 Sp. z o.o. na SuperScale Sp. z o.o.  

 W dniu 17 grudnia Spółka podpisała umowę licencyjną na grę Car Driving School Simulator. Wartość umowy wynosi 500 

tyś USD. 

 W dniu 28 stycznia 2019 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z ATM Grupa S.A. na kwotę 2 mln zł. Termin spłaty 

pożyczki przez Spółkę to 30 czerwca 2019 roku. 

 W dniu 21 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o: 

o ustanowieniu w Spółce Programu motywacyjnego, przeprowadzanego w oparciu o wyniki finansowe Spółki 

osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych 2019-2021. Na potrzeby przeprowadzenia programu 

motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 240 tys. warrantów subskrypcyjnych, z prawem do objęcia nie więcej 

niż 240 tys. akcji zwykłych (po 80 tys. warrantów za każdy rok obowiązywania programu). Uprawnionymi do objęcia 

warrantów będą członkowie zarządów podmiotów z Grupy, kluczowi menedżerowie oraz inne osoby uznane za 

kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy. Warranty będą oferowane nieodpłatnie, na ich podstawie osoby 

uprawnione będą miały prawo do objęcia akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł. Do dnia zatwierdzenia 

niniejszych historycznych skonsolidowanych informacji finansowych nie zostały zawarte umowy uczestnictwa. 

o wyemitowaniu nie więcej niż 120 tys. warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia nie więcej niż 120 tys. akcji 

zwykłych. Uprawnionym do objęcia warrantów będzie osoba fizyczna pełniąca funkcje zarządcze w spółkach Grupy, 

pod warunkiem pozostawania w zarządzie spółek Grupy lub pełnienia w nich funkcji kierowniczych na moment 

zaoferowania warrantów, tj. po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych spółki za rok 2020 (80 tys. warrantów) i 2021 

(40 tys. warrantów). Warranty będą oferowane nieodpłatnie, na ich podstawie osoba uprawniona będzie miała prawo 

do objęcia akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł. Do dnia zatwierdzenia niniejszych historycznych 

skonsolidowanych informacji finansowych nie została zawarta umowa pomiędzy Uprawnionym a Spółką. 

 W dniu 12 marca 2019 roku została zarejestrowana w KRS zmiana nazwy spółki Tern 3 Sp. z o.o. na SuperScale Sp. z o.o.  

27 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Nabycie towarów i usług następuje od podmiotów powiązanych na normalnych warunkach handlowych. Należności od 

podmiotów powiązanych powstają głównie w wyniku transakcji sprzedaży i są płatne w terminie 30 dni od daty sprzedaży. 

Należności te są niezabezpieczone i nieoprocentowane. Nie występują odpisy aktualizujące należności  

od podmiotów powiązanych. Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych wynikają głównie z transakcji zakupu i podlegają 

spłacie w terminie 30 dni od daty zakupu. Zobowiązania nie są oprocentowane. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku (należności / zobowiązania) oraz za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia  

2017 roku (przychody / zakupy): 

* 

Kwoty wykazane jako Zobowiązania handlowe i pozostałe dotyczą między innymi zobowiązania z tytułu dywidendy 

 

Należności 
handlowe 

i pozostałe

Zobowiązania 
handlowe 

i pozostałe Przychody Zakupy

Wspólne przedsięwzięcia
Play With Games Ltd. 188 - 1.638 -

Karolina Szablewska Olejarz* 1 1.008 - 271
Marcin Olejarz - 4 - 1.081

Pozostałe podmioty powiązane
ATM Grupa S.A.* - 1.000 - -

189 2.012 1.638 1.352

Kluczowy personel kierowniczy spółek Grupy
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Na dzień 31 grudnia 2016 roku (należności / zobowiązania) oraz za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku 

(przychody / zakupy): 

 

 

 

Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały zatwierdzone i podpisane przez Zarząd Spółki BoomBit 

S.A. w dniu 18 marca 2019 roku.  

 

 

 

 

Marcin Olejarz 

Prezes Zarządu 

 Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Paweł Tobiasz 

Wiceprezes Zarządu 

   

 

 

Należności 
handlowe 

i pozostałe

Zobowiązania 
handlowe 

i pozostałe Przychody Zakupy

Wspólne przedsięwzięcia
Play With Games Ltd. 155 - 981 -

Karolina Szablewska Olejarz 8 - - 270
Marcin Olejarz - 9 - 1.129

163 9 981 1.399

Kluczowy personel kierowniczy spółek Grupy

  
za 12 miesięcy zakończone 

  31 grudnia 

  2017 2016 

  
    

Wynagrodzenie Członków Zarządu  
 

  

Karolina Szablewska-Olejarz 
 

73 73 

Paweł Tobiasz 
 

6 6 

  
79 79 
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20.3.2 Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe za 1 połowę 2018 roku wraz ze 

sprawozdaniem z badania 

 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

ŚRÓDROCZNYCH SKONSOLIDOWANYCH HISTORYCZNYCH INFORMACJI 

FINANSOWYCH 

 

Dla Akcjonariuszy BoomBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.) 

Sprawozdanie z badania śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 

29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 

zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie”) przeprowadziliśmy badanie załączonych śródrocznych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. (dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) 

(„Grupa Kapitałowa”), w której jednostką dominującą jest BoomBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.) („Spółka”) z siedzibą 

w Gdańsku, ul. Zacna 2, obejmujących śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 

30 czerwca 2018 roku, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skonsolidowane 

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 

6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („załączone śródroczne 

skonsolidowane historyczne informacje finansowe”). 

Odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej za załączone śródroczne skonsolidowane historyczne 

informacje finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych  

i za ich rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także umową Spółki. Zarząd Spółki jest również 

odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia śródrocznych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych niezawierających istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz 

członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby śródroczne skonsolidowane historyczne informacje 

finansowe spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy załączone śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. 
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Badanie załączonych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie 

do postanowień: 

o Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa  

o biegłych rewidentach”), 

o Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą  

nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów 

wykonywania zawodu. 

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, 

aby uzyskać racjonalną pewność, że śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe nie zawierają istotnego 

zniekształcenia. 

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności co do tego, czy śródroczne skonsolidowane historyczne informacje 

finansowe jako całość nie zawierają istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, a także wydanie 

sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 

pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje 

istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 

jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników 

podjęte na podstawie tych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. Ryzyko niewykrycia 

istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 

powstałego na skutek błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie 

w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio 

wpływającego na śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w śródrocznych 

skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta,  

w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli 

wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę śródrocznych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, 

nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również 

ocenę ogólnej prezentacji śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Grupy Kapitałowej ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia spraw Grupy Kapitałowej przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Zgodnie z par. 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320 koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta 

zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń 

oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe,  

a także przy formułowaniu opinii w sprawozdaniu biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia 

zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji, 

wyrażane są z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami 

badania i osądem biegłego rewidenta. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do 

wyrażenia przez nas opinii z badania. 

 

  



Sprawozdanie z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych
 

254  
 

Opinia 

Naszym zdaniem, załączone śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe: 

o przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2018 roku 

oraz jej wyniku finansowego za okres 6 miesięcy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości, 

o są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i umową Spółki. 

 

Inne sprawy 

Dane porównawcze za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i na ten dzień prezentowane  

w śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych nie były przedmiotem badania przez biegłego 

rewidenta. 

 

Wrocław, dnia 18 marca 2019 roku 

Kluczowy Biegły Rewident 

Marek Musiał 

biegły rewident 

nr w rejestrze: 90036 

 

działający w imieniu 

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

nr na liście firm audytorskich: 130 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

 

 

    

6 miesięcy zakończone 

 30 czerwca 

    
2018 2017 

  
Nota 

 
[badane] [niebadane] 

      
      

     

Przychody ze sprzedaży  10  20.957 7.048 

Koszty własne sprzedaży 11 (8.115) (2.673) 

Zysk brutto ze sprzedaży    12.842 4.375 

      

Koszty ogólnego zarządu  11  (2.813) (873) 

Przychody operacyjne pozostałe 12  575 1 

Koszty operacyjne pozostałe 12  (43) (150) 

Zysk z działalności operacyjnej    10.561 3.353 

      

Przychody finansowe   - - 

Koszty finansowe   - - 

Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach   (2) - 

Zysk przed opodatkowaniem    10.559 3.353 

      

Podatek dochodowy  13  (2.089) (672) 

Zysk netto roku obrotowego     8.470 2.681 

      

Pozostałe dochody całkowite    
  

Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:    
  

 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych    556 - 

      

Dochody całkowite razem    9.026 2.681 

 – przypadające na udziałowców jednostki dominującej   9.026 2.681 

 – przypadające na udziały niekontrolujące   - - 

      
Zysk netto roku obrotowego      

 – przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej    8.470 2.681 

 – przypadające na udziały niekontrolujące    - - 

 
     

Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 
   

  
– podstawowy / rozwodniony  14  0,79  0,34  
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

   30 czerwca  31 grudnia  

   2018 2017  

 Nota       

      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe 16  1.624 1.568  

Nakłady na prace rozwojowe 17  14.638 8.322  

Wartość firmy 18  14.233 -  

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach   20 -  

Aktywa finansowe pozostałe   189 -  

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13  670 54  

   31.374 9.944  

      

Aktywa obrotowe      

Należności handlowe  19,24  2.400 8.980  

Należności z tytułu podatku dochodowego    - -  

Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 19  1.320 666  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20,24  8.522 1.301  

   12.242 10.947  

Aktywa przeznaczone do sprzedaży   - -  

Razem aktywa   43.616 20.891  

      

KAPITAŁ WŁASNY      

Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki 

dominującej 
     

Kapitał zakładowy 22  6.000 4.000  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 22  9.205 -  

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej   556 -  

Zatrzymane zyski   8.888 2.927  

Wynik finansowy bieżącego okresu   8.470 8.481  

   33.120 15.408  

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące   2 -  

Razem kapitał własny   33.122 15.408  

      

ZOBOWIĄZANIA      

Zobowiązania długoterminowe      

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13  2.226 1.629  

   2.226 1.629  

Zobowiązania krótkoterminowe      

Zobowiązania handlowe  3,23,24  2.626 699  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego    804 453  

Zobowiązania pozostałe 23  4.680 2.702  

Zobowiązania umowne   158 -  

   8.268 3.854  

        

Razem zobowiązania   10.494 5.483  

Razem kapitał własny i zobowiązania   43.616 20.891  
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

  Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

    

 Nota Kapitał  

zakładowy 

Kapitał 

zapasowy 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej 

ceny 

nominalnej 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostki 

Zatrzymane  

Zyski 

Wynik 

finansowy 

bieżącego 

okresu 

Razem  Kapitał 

przypada-

jący  

na udziały 

nie kontro-

lujące 

Razem  

kapitał 

własny 

          

Na dzień 1 stycznia 2018 

r. 

 
4.000 - - 11.408 - 15.408 - 15.408 

          

Całkowite dochody za 

okres  

 
 - 556 - 8.470 9.026 - 9.026 

zakończony 30 czerwca 

2018 r. 

   
 

     

Rozliczenie nabycia  - - - - - - 2 2 

Uchwała o podziale wyniku 15 -  - (2.520) - (2.520) - (2.520) 

Podwyższenie kapitału  2.000 9.205 - - - 11.205 - 11.205 

           

Na dzień 30 czerwca 2018 

r. 

 
6.000 9.205 556 8.888 8.470 33.120 2 33.122 

          

  Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

    

 Nota Kapitał  

zakładowy 

Kapitał 

zapasowy 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej 

ceny 

nominalnej 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostki 

Zatrzymane  

zyski 

Wynik 

finansowy 

bieżącego 

okresu 

Razem  Kapitał 

przypada-

jący  

na udziały 

nie kontro-

lujące 

Razem  

kapitał 

własny 

          

Na dzień 1 stycznia 2017 

r. 

 4.000 - - 6.009 - 10.009 - 10.009 

          

Całkowite dochody za 

okres  

  - - - 2.681 2.681 - 2.681 

zakończony 30 czerwca 

2017 r. 

         

Uchwała o podziale wyniku 15 - - - (3.000) - (3.000) - (3.000) 

Pozostałe  - - - (82) - (82) - (82) 

          

Na dzień 30 czerwca 2017 

r. 

 
4.000 - - 2.927 2.681 9.608 - 9.608 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

 

   6 miesięcy zakończone 

 30 czerwca 

 Nota  2018 2017 

   [badane] [niebadane] 

     

 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem    10.559 3.353 

 Korekty:    (3.818) 279 

 Udział MPW   2 - 

 Amortyzacja  16, 17  2.628 2.042 

 Różnice kursowe    3 - 

 Zmiana stanu zapasów    - 1 

 Zmiana stanu należności  25  13.415 (1.479) 

 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  25  (18.906) 7 

 Zmiana stanu zobowiązań umownych   158 - 

 Inne korekty z działalności operacyjnej   (21) - 

 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony    (1.097) (292) 

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    6.741 3.632 

     

 Działalność inwestycyjna      

 Środki pieniężne z nabycia spółek 26  10.063 - 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 16  (288) (1.318) 

 Nakłady na prace rozwojowe  17  (6.486) (4.112) 

 Udzielone pożyczki    (189) - 

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    3.100 (5.430) 

     

 Działalność finansowa      

 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    (2.620) - 

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    (2.620) - 

     

 Przepływy pieniężne netto razem    7.221 (1.798) 

     

 Środki pieniężne na początek okresu    1.301 3.131 

 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych    - - 

 Środki pieniężne na koniec okresu w tym:    8.522 1.333 

 – o ograniczonej możliwości dysponowania    - - 
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1 Informacje ogólne 

Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. („Grupa”) składa się ze Spółki BoomBit S.A. („Spółka”, „jednostka dominująca”) i jej spółek 

zależnych (patrz Nota 2). Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy 

zakończonych 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 

2017 roku, oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku.  

Nazwa:  BoomBit (dawniej Aidem Media) 

Forma prawna:  Spółka akcyjna (dawniej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Siedziba:  Miasto Gdańsk ul. Zacna 2 

Kraj rejestracji:  Polska 

Podstawowy przedmiot działalności:  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

Organ prowadzący rejestr, numer 

KRS i data rejestracji: 

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego; KRS nr 0000740933; zarejestrowano 

dnia 23 lipca 2018r. 

Numer statystyczny REGON i data 

nadania: 

 

 REGON 221062100; nadano dnia 14 sierpnia 2010 roku 

 

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Spółka Aidem Media Sp. z o.o. założona została w 2010 roku przez Karolinę Szablewską-Olejarz, która objęła 100% udziałów 

Spółki. Statut Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku w dniu 8 lipca 2010 roku 

przed notariuszem Adamem Wasakiem i zarejestrowano w Rep. A nr 2938/2010. Na dzień sporządzenia niniejszych 

historycznych informacji finansowych zmianie uległa forma prawna oraz nazwa Spółki. W wyniku czego w dniu 23 lipca 2018 

roku Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Aidem Media Sp. z o.o. w spółkę akcyjną 

BoomBit S.A. Statut Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku w dniu 9 lipca 2017 

roku przed notariuszem Izabelą Fal i zarejestrowano w Rep. A nr 6319/2018. 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wchodzili: 

 Karolina Szablewska-Olejarz – Prezes Zarządu, 

 Paweł Tobiasz – Członek Zarządu. 

Na dzień sporządzenia niniejszych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych w wyniku 

przekształcenia spółki skład Zarządu uległ zmianie oraz powołano organ – Radę Nadzorczą.  

W skład Zarządu Spółki wchodzili: 

 Marcin Olejarz – Prezes Zarządu, 

 Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares – Wiceprezes Zarządu, 

 Paweł Tobiasz – Wiceprezes Zarządu. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

 Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Grażyna Gołębiowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej, 

 Jacek Markowski – Członek Rady Nadzorczej. 
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2 Struktura Grupy Kapitałowej 

Śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku objęte 

zostały dane jednostek przedstawionych w tabeli poniżej: 

 

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności 

Charakterystyka 

powiązania 

kapitałowego / 

metoda 

konsolidacji 

% 

własności i 

posiadanyc

h praw 

głosu 

Data objęcia 

kontroli / 

współkontroli 

BoomBit S.A. 

(dawniej Aidem 

Media Sp. z o.o.) 

Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

jednostka 

dominująca 

nie dotyczy nie dotyczy 

Best Top Fun Games 

Sp. z o.o. 

Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna 100% 07.11.2014 

BoomBit Games Ltd. Londyn, 

Wielka 

Brytania 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna 100% 28.02.2018 

BoomBit Inc.  Las Vegas,  

USA 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna 100% 

(poprzez  

BoomBit 

Games) 

28.02.2018 

PixelMob Sp. Z o.o. Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna 100% 28.02.2018 

Play With Games Ltd. Plymouth, 

Wielka 

Brytania 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna* 100%  30.03.2018 

Woodge Sp. z o.o. Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

zależna/pełna 55% 22.06.2018 

Mindsense Games  

Sp. z o.o. 

Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

Wspólne 

przedsięwzięcie/ 

praw własności 

50% 28.02.2018 

MoonDrip Sp. z o.o. Gdańsk, 

Polska 

działalność wydawnicza 

w zakresie gier 

komputerowych 

Wspólne 

przedsięwzięcie/ 

praw własności 

50% 22.06.2018 

      

* W bieżącym okresie sprawozdawczym uległa zmianie charakterystyka powiązania kapitałowego spółki Play With Games Ltd (patrz opis  

w nocie nr 28). 

Zmiany struktury Grupy, które wystąpiły po dacie 30 czerwca 2018 roku zostały opisane w nocie 29. 

3 Podstawa sporządzenia 

Podstawą prawną sporządzenia śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych jest art. 55 Ustawy  

o Rachunkowości. 

Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego. 

Sporządzenie śródrocznych skonsolidowanych historycznie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga użycia 

pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu dokonywania własnych ocen w ramach 

stosowania przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Zagadnienia, które wymagają dokonywania istotnych ocen lub 
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cechują się szczególną złożonością w obszarach, w których poczynione założenia i szacunki mają istotny wpływ na 

śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe, przedstawiono w nocie 8. Niektóre jednostki Grupy prowadzą 

swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określoną przez Ustawę o rachunkowości  

z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”) lub zgodnie z zasadami 

rachunkowości obowiązującymi w kraju, w którym jednostka posiada siedzibę. Śródroczne skonsolidowane historyczne 

informacje finansowe zawierają korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu 

doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 

Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe, zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na 

zagrożenie dla kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia niniejszych śródrocznych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 

działalności Grupy. 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe są przedstawione w PLN, a wszystkie wartości, o ile 

nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad 

rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały 

zatwierdzone przez Unię Europejską (UE). 

3.1 Nowe standardy i interpretacje 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszej śródrocznej skonsolidowanej historycznej informacji 

finansowej są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 

 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla 

okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 roku i później. 

MSSF 9 Instrumenty finansowe 

Nowy standard zastąpił wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena dotyczące klasyfikacji, 

wyceny i utraty wartości instrumentów finansowych i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 

2018 roku lub później. MSSF 9 adresuje trzy obszary związane z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę 

wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń.  

Standard wprowadza trzy kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite 

dochody, wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Grupa 

klasyfikuje do instrumentów wycenianych według zamortyzowanego kosztu: 

 aktywa finansowe – pożyczki, należności handlowe z tytułu dostaw i usług oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 zobowiązania finansowe – zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania. 

Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w Grupie instrumenty finansowe, które powinny zostać 

zaklasyfikowane do kategorii wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy. 

W zakresie utraty wartości standard wprowadza model „straty oczekiwanej”, który wymaga oszacowania oczekiwanej straty. 

W zakresie oceny ryzyka kredytowego Grupa dokonała analizy dotychczasowej metody tworzenia odpisów na należności  

i pożyczki, która uwzględnia podejście indywidualne w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta, w oparciu o historyczne 

statystyki spłacalności. Grupa zawiera transakcje głównie z renomowanymi firmami o dobrej kondycji finansowej. Ponadto, 

dzięki regularnemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalności należności jest 

nieznaczne. W ocenie Grupy, na moment pierwszego zastosowania standardu wartości należności i pożyczek nie uległy 

istotnej zmianie. 
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Grupa zastosowała standard MSSF 9 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 roku. Zastosowanie standardu MSSF 9 nie miało 

istotnego wpływu na dane finansowe dotyczące zarówno poprzedniego jak i bieżącego okresu. 

Więcej na temat zasad (polityki) rachunkowości w zakresie aktywów finansowych i ich utraty wartości opisano odpowiednio 

w nocie 3.2 (i) i 3.2 (j).  

Pozostałe zmiany 

a) Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej oraz wynagrodzenie wypłacane lub otrzymywane z góry 

Interpretacja wyjaśnia, że dniem zawarcia transakcji do celów ustalenia kursu wymiany, który ma zostać zastosowany  

w momencie początkowego ujęcia powiązanego składnika aktywów, wydatku lub dochodu (lub ich części), jest dzień,  

w którym jednostka początkowo ujmuje niepieniężny składnik aktywów lub niepieniężne zobowiązanie wynikające  

z wypłacenia lub otrzymania wynagrodzenia z góry. Jeżeli istnieje wiele przypadków wypłacenia lub otrzymania płatności 

z góry, wówczas jednostka określa dzień zawarcia transakcji w odniesieniu do każdego przypadku wypłacenia lub 

otrzymania płatności z góry. 

Interpretacja nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

b) Zmiany do MSR 40 Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych 

Zmiany precyzują, kiedy jednostka dokonuje przeniesienia nieruchomości, w tym nieruchomości w budowie, do lub  

z nieruchomości inwestycyjnych. Zmiany wyjaśniają, że zmiana sposobu użytkowania następuje, w przypadku gdy dana 

nieruchomość spełnia lub przestaje spełniać definicję nieruchomości inwestycyjnej oraz istnieją dowody świadczące  

o zmianie sposobu użytkowania. Sama tylko zmiana intencji kierownictwa w odniesieniu do sposobu użytkowania nie 

stanowi dowodu świadczącego o zmianie sposobu użytkowania. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

c) Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności w formie akcji 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji 

celem wyjaśnienia następujących obszarów: uwzględnienie warunków nabycia uprawnień i warunków innych niż warunki 

nabycia uprawnień w wycenie transakcji płatności w formie akcji rozliczanej w środkach pieniężnych, ujmowanie 

transakcji płatności w formie akcji charakteryzującej się rozliczeniem netto zobowiązań z tytułu podatku u źródła, 

ujmowanie modyfikacji transakcji płatności w formie akcji, która zmienia jej klasyfikację z rozliczanej w środkach 

pieniężnych na rozliczaną w instrumentach kapitałowych. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

d) Zmiany do MSSF 4 Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe 

Zmiany umożliwiają jednostkom, które prowadzą działalność ubezpieczeniową, odroczenie daty wejścia w życie MSSF 

9 do dnia 1 stycznia 2021 roku. Skutkiem takiego odroczenia jest, że zainteresowane jednostki mogą dalej sporządzać 

sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującym standardem, tj. MSR 39. 

Te zmiany nie dotyczą Grupy. 

e) Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach będące częścią Zmian 

wynikających z przeglądu MSSF 2014-2016 

Zmiany precyzują, że jednostka, która jest organizacją zarządzającą kapitałem wysokiego ryzyka, funduszem 

wzajemnym, funduszem powierniczym lub inną podobną jednostką, w tym związanym z inwestycjami funduszem 

ubezpieczeniowym może zdecydować się na wycenę inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym 

przedsięwzięciu według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9. Jednostka dokonuje wyboru 

odrębnie dla każdej jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, w momencie początkowego ujęcia 

jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. Jeżeli jednostka, która sama nie jest jednostką inwestycyjną, 
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posiada udział w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, które są jednostkami inwestycyjnymi, 

jednostka ta może, stosując metodę praw własności, zdecydować się na utrzymanie wyceny według wartości godziwej 

stosowaną przez tę jednostkę stowarzyszoną lub to wspólne przedsięwzięcie, będące jednostkami inwestycyjnymi,  

w odniesieniu do udziałów jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, będących jednostkami 

inwestycyjnymi, w jednostkach zależnych. Wyboru tego dokonuje się odrębnie dla każdej jednostki stowarzyszonej lub 

wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dniu a) początkowego ujęcia tej jednostki stowarzyszonej lub tego 

wspólnego przedsięwzięcie, będących jednostkami inwestycyjnymi; b) w którym ta jednostka stowarzyszona lub to 

wspólne przedsięwzięcie stają się jednostką inwestycyjną; c) w którym ta jednostka stowarzyszona lub to wspólne 

przedsięwzięcie, będące jednostkami inwestycyjnymi, stają się jednostką dominującą. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

f) Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014-2016 

Krótkoterminowe zwolnienia ze stosowania innych MSSF zawarte w paragrafach E3-E7 MSSF 1 zostały usunięte. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

3.2 Standardy, zmiany i interpretacje istniejących standardów, które zostały opublikowane, a nie weszły w życie do 

dnia kończącego okres sprawozdawczy, tj. 30.06.2018 roku. 

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 

jednak nie weszły w życie do dnia kończącego okres sprawozdawczy, tj. do dnia 30.06.2018 roku:  

 MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później: 

wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone w przypadku jednostek, które stosują MSSF 15 Przychody z umów  

z klientami na dzień lub przed dniem początkowego zastosowania MSSF 16. Nowy standard zastępuje MSR 17 Leasing 

oraz związane z nim interpretacje. 

MSSF 16 wprowadza dla leasingobiorców jednolity, bilansowy model rachunkowości leasingu. Leasingobiorca 

rozpoznaje składnik aktywów z tytułu prawa do jego użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które odzwierciedla 

obowiązek dokonywania opłat leasingowych. Wyjątek od ogólnego modelu leasingu stanowią krótkoterminowe umowy 

leasingu oraz leasing aktywów o niskiej wartości. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych do publikacji 

Zarząd dokonał analizy wszystkich realizowanych umów zakupu usług. Celem analizy było wyselekcjonowanie tych 

umów, na podstawie których Grupa użytkuje składniki aktywów należące do dostawców, a następnie wstępne poddanie 

każdej takiej umowy ocenie pod kątem spełnienia kryteriów uznania za leasing zgodnie z MSSF 16. W wyniku analizy 

zidentyfikowano jedynie umowę najmu powierzchni biurowej zawartej na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia 

3 miesięcy. Według wstępnej oceny zastosowanie MSSF 16 spowodowałoby ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

Grupy składników aktywów i adekwatnych zobowiązań finansowych, nieujmowanych obecnie w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej w wysokości 39 tys. zł. W konsekwencji, Zarząd ocenił, że standard MSSF 16 nie będzie miał istotnego 

wpływu na sytuację majątkową i wyniki finansowe Grupy. Na dzień zatwierdzenia śródrocznych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych Spółka rozważa zmianę lokalizacji jednak dotąd nie zobowiązała się umownie do 

wynajmu nowej powierzchni. 

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją 

Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się 

standardu w wersji ostatecznej – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 

UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później; 
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 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 

stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do 

zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo – termin wejścia w życie został odroczony 

przez RMSR na czas nieokreślony;  

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; 

 KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku)  

– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później; 

 Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku)  

– mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później; 

 Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 

(opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku 

lub później; 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później; 

 Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) – do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później; 

 Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 

Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku 

lub później; 

 Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

 Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych do publikacji 

Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia pozostałych standardów oraz interpretacji na stosowane 

przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników finansowych. 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została 

opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej. 

3.3 Ważniejsze stosowane przez Grupę zasady rachunkowości 

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszych śródrocznych skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych przedstawione zostały poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich 

prezentowanych latach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej. 

a) Konsolidacja 

Jednostki zależne 

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować 

z dniem ustania kontroli.  
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Grupa sprawuje kontrolę w przypadku, gdy z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę, w której dokonano inwestycji, 

podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość 

wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad jednostką, w której dokonano 

inwestycji. Tak więc Grupa sprawuje kontrolę nad inwestycją wtedy i tylko wtedy gdy Grupa: 

 posiada władzę nad danym podmiotem; 

 podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania  

w danej jednostce; 

 ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów. 

Oceniając kwestię kontroli nad jednostką, w której dokonano inwestycji, inwestor bierze pod uwagę cel i model tej jednostki 

w celu zidentyfikowania istotnych działań, sposobu podejmowania decyzji w kwestii tych działań, określenia podmiotu 

posiadającego możliwość bieżącego kierowania tymi działaniami oraz podmiotu będącego beneficjentem wyników 

finansowych uzyskiwanych w wyniku tych działań. 

Ocena czy jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad spółką wymaga m.in. ustalenia czy posiada ona prawa do kierowania 

istotną działalnością spółki. Określenie istotnej działalności spółki oraz który z inwestorów ją kontroluje, wymaga osądu.  

W ocenie sytuacji i określeniu istoty powiązań bierze się pod uwagę prawa głosu, relatywnie posiadany udział, rozproszenie 

praw głosu posiadanych przez innych inwestorów, zakres udziału tych inwestorów w powoływaniu kluczowego personelu 

kierowniczego lub członków rady nadzorczej. 

Grupa dokonuje ponownej oceny czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, czy też nie, w sytuacji, 

gdy fakty i okoliczności wskazują, że zmienił się jeden bądź kilka elementów kontroli.  

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa posiada 8 jednostek zależnych, w których posiada 100% praw głosu: Best Top Fun 

Games Sp. z o.o., BoomBit Games Ltd, BoomBit inc. (po przez BoomBit Ltd.), PixelMob Sp. z o.o., Play With Games Ltd., 

oraz spółkę Woodge Sp. z o.o., w której posiada 55% praw głosu. 

Nabycie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt nabycia ustala się jako wartość godziwą 

przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień 

wymiany. Możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach 

połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia niezależnie 

od wielkości udziałów niekontrolujących. Nadwyżkę kosztu nabycia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do 

zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości 

godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w skonsolidowanym zestawieniu 

całkowitych dochodów. 

Eliminowane są przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy. Eliminacji 

podlegają również niezrealizowane straty. Tam, gdzie jest to konieczne, zasady rachunkowości stosowane przez jednostki 

zależne podlegają zmianie dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

Udziały niekontrolujące i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 

Zmiany w udziale własnościowym Grupy, które nie skutkują utratą kontroli nad jednostką zależną ujmowane są jako 

transakcje kapitałowe. Wartości bilansowe udziałów dających kontrolę i niedających kontroli koryguje się, uwzględniając 

zmianę udziałów we własności jednostki zależnej. Różnicę pomiędzy kwotą do zapłaty z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia 

udziału a wartością bilansową odpowiednich udziałów niedających kontroli ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym 

przypadającym na udział dający kontrolę. 

Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia 

Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących 

wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. 
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Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają 

jednomyślnej zgody stron współkontrolujących. 

Do dnia 2 kwietnia 2018 roku Grupa sprawowała współkontrolę nad Play With Games Ltd., gdyż decyzje dotyczące istotnej 

działalności tej jednostki wymagały jednomyślnej zgody stron współkontrolujących. 

Jednostka stowarzyszona jest to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ. Znaczący wpływ jest to zdolność do 

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji, 

nie oznacza on jednak sprawowania kontroli lub współkontroli nad tą polityką. 

Inwestycje Grupy w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach są ujmowane w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym metodą praw własności. Zgodnie z metodą praw własności inwestycję w jednostce stowarzyszonej 

lub wspólnym przedsięwzięciu ujmuje się początkowo według kosztu, a następnie koryguje w celu uwzględnienia udziału 

Grupy w wyniku finansowym i innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. Jeżeli 

udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia przekracza wartość jej udziałów w tym 

podmiocie, Grupa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach. Dodatkowe straty ujmuje się wyłącznie  

w zakresie odpowiadającym prawnym lub zwyczajowym zobowiązaniom przyjętym przez Grupę lub płatnościom wykonanym 

w imieniu jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. 

Inwestycję w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu ujmuje się metodą praw własności od dnia, w którym 

dany podmiot uzyskał status wspólnego przedsięwzięcia lub jednostki stowarzyszonej. W dniu dokonania inwestycji  

w jednostkę stowarzyszoną lub we wspólne przedsięwzięcie kwotę, o jaką koszty inwestycji przekraczają wartość udziału 

Grupy w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań tego podmiotu, ujmuje się jako wartość 

firmy i włącza w wartość bilansową tej inwestycji. Kwotę, o jaką udział Grupy w wartości godziwej netto w możliwych do 

zidentyfikowania aktywach i zobowiązaniach przekracza koszty inwestycji, ujmuje się bezpośrednio w wyniku finansowym  

w okresie, w którym dokonano tej inwestycji. 

Przy ocenie konieczności ujęcia utraty wartości inwestycji Grupy w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu 

stosuje się wymogi MSR 39. W razie potrzeby całość kwoty bilansowej inwestycji testuje się na utratę wartości zgodnie  

z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” jako pojedynczy składnik aktywów, porównując jego wartość odzyskiwalną z wartością 

bilansową. Ujęta utrata wartości stanowi część wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie tej utraty wartości ujmuje się 

zgodnie z MSR 36 w stopniu odpowiadającym późniejszemu zwiększeniu wartości odzyskiwalnej inwestycji. 

b) Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych 

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu 

decydentowi operacyjnemu. Główny decydent operacyjny, odpowiedzialny za alokację zasobów i ocenę wyników segmentów 

operacyjnych, został określony jako Zarząd BoomBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.). 

c) Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Waluta funkcjonalna  

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym 

spółki Grupy prowadzą działalność („waluta funkcjonalna"). Walutą funkcjonalną dla spółek prowadzących swoją działalność 

na terytorium: 

 Polski jest Polski nowy złoty (PLN), 

 Wielkiej Brytanii jest funt brytyjski (GBP), 

 Stanów Zjednoczonych jest dolar amerykański (USD).  

Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach międzynarodowych i identyfikacja 

waluty, która należy uznać za walutę używana w podstawowym środowisku ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność 

Grupa. 
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Zarząd spółki dominującej monitoruje istotne zmiany w środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru 

waluty funkcjonalnej Jednostki dominującej i jej jednostek podporządkowanych. 

Waluta prezentacji  

Walutą prezentacji Grupy jest Polski nowy złoty (PLN). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach PLN. 

Przeliczenie na walutę prezentacji 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (z wyjątkiem kapitałów własnych) – kurs średni NBP na dzień 

bilansowy. 

 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów – kursy stanowiące średnią arytmetyczną średnich kursów NBP 

na dzień kończący każdy miesiąc. 

 Kapitały własne spółek działających za granicą – według ich stanu na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą 

na podstawie kursu średniego NBP. Przeliczenie wykazuje się w tej wysokości w kolejno sporządzanych 

skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 

Powstałe różnice kursowe z przeliczenia wykazywane są w oddzielnej pozycji kapitału własnego – „Różnice kursowe  

z przeliczenia jednostki zagranicznej”. 

Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji 

lub wyceny, jeżeli pozycje podlegają przeszacowaniu. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny 

bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie 

przepływów pieniężnych i udziałów w aktywach netto. Zyski i straty na różnicach kursowych odnoszące się do pożyczek oraz 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawiane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe. Wszystkie pozostałe zyski lub straty prezentowane są w 

skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty. 

d) Rzeczowe aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy aktualizujące 

z tytułu utraty wartości.  

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny środek trwały 

(tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści 

ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wartość bilansową wymienionych części 

zamiennych usuwa się ze śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji z sytuacji finansowej. Wszelkie pozostałe 

wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 

w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. 

Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzację innych środków trwałych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich 

wartości początkowej, pomniejszonych o wartość końcową, przez okresy ich użytkowania, które dla poszczególnych grup 

środków trwałych wynoszą: 

 budynki i budowle 25-40 lat  

 maszyny i urządzenia 10-15 lat  

 środki transportu 3-5 lat 

 inne środki trwałe 3-8 lat 

Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje się na każdy dzień 

bilansowy. W przypadku, gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyższa jego oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego 

wartość bilansową spisuje się natychmiast do poziomu wartości odzyskiwalnej. Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości 
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ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w pozycji odpisy z tytułu utraty wartości (dla rzeczowych aktywów 

trwałych pozostających w użytkowaniu) lub pozostałe koszty (dla rzeczowych aktywów trwałych, które nie będą 

wykorzystywane w dalszej działalności i tym samym ulegają wykreśleniu z ewidencji środków trwałych). 

Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową 

i ujmuje w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w pozycji pozostałe przychody lub 

pozostałe koszty. 

Grupa aktywuje koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować do nabycia, budowy lub 

wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów, jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. 

Natomiast, pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszty okresu w którym zostały poniesione. 

e) Nakłady na prace rozwojowe  

Składniki aktywów rozpoznanych jako nakłady na prace rozwojowe związane są z nakładami ponoszonymi przez Grupę na: 

 tworzenie gier oraz  

 narzędzi wspomagających produkcję gier (dalej jako „programy”).  

W zależności od stanu, w jakim znajduje się dany składnik nakładów na prace rozwojowe (patrz opis dotyczący „momentu 

przeniesienia” w dalszej części niniejszej noty), na dzień kończący okres sprawozdawczy ujmowany jest on jako: 

 nakłady na prace rozwojowe w budowie,  

 nakłady na prace rozwojowe zakończone. 

Programy są wewnętrznymi, autorskimi zbiorami uniwersalnych funkcjonalności stanowiących gotowe rozwiązania dla gier 

produkowanych przez Grupę. Uniwersalność tych funkcjonalności pozwala na zastosowanie ich w wielu grach wydawanych 

przez Grupę, a tym samym skrócenie procesu produkcyjnego i optymalizację kosztów wytworzenia gry. Narzędzia te 

optymalizują także przychody uzyskiwane z wyświetlanych reklam i wspomagają proces optymalizacji monetyzacji  

(tj. wpływów uzyskiwanych z gier uzyskiwanych poprzez dokonywanie mikropłatności przez graczy oraz wyświetlanie reklam), 

przez integrację z narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi przez Grupę.  

Nakłady na prace rozwojowe (zarówno w budowie, jak i zakończone) obejmują wydatki które mogą być bezpośrednio 

przyporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób 

zamierzony przez kierownictwo. Główną częścią nakładów są koszty wynagrodzeń (deweloperów, grafików, designerów, 

testerów, menedżerów itp.), a także koszty tłumaczeń gier na poszczególne języki, koszty dotyczące wykorzystania w grach 

muzyki. 

Kryteria ujmowania jako składnik „nakładów na prace rozwojowe” 

Koszty prac bezpośrednio związane z zaprojektowaniem i wytworzeniem dających się zidentyfikować unikatowych gier oraz 

programów, kontrolowanych przez Grupę, ujmuje się jako nakłady na prace rozwojowe, jeśli spełniają kryteria określone  

w MSR 38.57.  

Grupa dokonuje weryfikacji, czy powyższe kryteria pozwalać będą na aktywowanie ponoszonych nakładów. Weryfikacja 

dokonywana jest: 

 przed rozpoczęciem danych prac projektowych oraz  

 w trakcie realizacji prac, w celu stwierdzenia, czy nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością zaprzestania 

aktywowania nakładów. 

W celu weryfikacji spełnienia kryteriów, Grupa wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji (wewnętrzne i zewnętrzne). 

Dla każdego z kryteriów określonych w MSR 38.57 poniżej przedstawiono jakie są główne czynniki potwierdzające ich 

spełnienie: 
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(i) Techniczna wykonalność prac rozwojowych tak, aby nadawały się do jego użytkowania i sprzedaży – projektowane  

i wytwarzane przez Grupę gry zakładają możliwość uruchomienia ich na jak największej liczbie urządzeń. Do realizacji 

nie są przyjmowane projekty, których: 

o wymagania techniczne wykraczają poza aktualne standardy dostępne na rynku; 

o treści nie są akceptowane przez kluczowych dystrybutorów (Google Play, App Store).  

(ii) Intencja ukończenia prac rozwojowych – zarząd Grupy dokonuje oceny czy rozpocząć prace nad daną grą/programem, 

w oparciu o aktualne i przewidywane tendencje rynkowe dotyczące gatunków gier, w oparciu o dostępne raporty rynkowe 

(np. Appannie). W zależności od danych uzyskanych podczas powyższej analizy, podejmowana jest decyzja  

o przygotowaniu prototypu lub zakończeniu prac nad daną grą. Po przygotowaniu pierwszej wersji gry, podlega ona 

testowaniu (tzw. soft launch) pod kątem: 

o poprawienia wskaźników przychodowych (monetyzacja) 

o analizy zachowań oraz retencji użytkowników (% użytkowników aktywnie korzystających z aplikacji).  

Po rozpoczęciu prac nad prototypem gry, cyklicznej weryfikacji podlega status prac projektowych, w tym stopień 

realizacji aktualnych założeń budżetowych. Na tej podstawie zarząd podejmuje decyzję o kontynuacji prac nad daną 

grą. 

(iii) Możliwość wykorzystania lub sprzedaży produktów prac rozwojowych: 

o każda z gier wytwarzanych przez Grupę może być wydana na jednej lub wielu platformach dystrybucyjnych (np. 

iOS, Google), jak również stanowić przedmiot sprzedaży (sprzedaż praw do gry). 

o programy są bezpośrednio związane z produkcją gier i są na bieżąco wykorzystywane przy pracach nad 

poszczególnymi tytułami gier; 

(iv) Możliwość generowania przyszłych korzyści ekonomicznych przez dany składnik nakładów na prace rozwojowe: 

o każda gra wydawana przez Grupę przystosowana jest do uzyskiwania wpływów z tytułu mikropłatności  

i emitowanych reklam za pośrednictwem dostępnych na rynku platform dystrybucji; 

o programy wspierające wytwarzanie gier przyczyniają się do obniżenia kosztu jednostkowego produkcji oraz 

zwiększenia potencjału monetyzacyjnego, 

(v) Dostępność odpowiednich zasobów w celu dokończenia prac – na moment rozpoczęcia prac Grupa zapewnia zasoby 

techniczne, kompetencyjne oraz finansowe niezbędne do realizacji procesu produkcyjnego. W trakcie trwania projektu 

zarząd wraz kierownikami poszczególnych projektów dokonuje cyklicznych przeglądów stanu zaawansowania prac 

(patrz punkt (vi) poniżej) oraz dostępności niezbędnych zasobów. 

(vi) Wiarygodny pomiar poniesionych kosztów – Grupa posiada odpowiednie narzędzia informatyczne i rachunkowości 

zarządczej pozwalające na szczegółową identyfikację kosztów związanych z prowadzonymi pracami rozwojowymi. Dla 

każdej gry/grupy tematycznej gier sporządzane są budżety kosztowe i projekcje przepływów, które są przedmiotem 

cyklicznych weryfikacji przez zarząd i kierowników projektów. 

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku opisanego powyżej poniesione nakłady są ujmowane w bieżącym okresie 

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji koszt własny sprzedaży. 

Przedstawiona powyżej analiza spełnienia kryteriów MSR 38.57 wykonywana jest w odniesieniu do nakładów na prace 

rozwojowe w budowie. Od momentu zakończenia prac rozwojowych związanych z realizacją danego projektu (gra lub 

program), a tym samym przeniesieniem danego składnika aktywów do „nakładów na prace rozwojowe zakończone”, 

powyższe kryteria nie podlegają weryfikacji (patrz poniżej „Nakłady na prace rozwojowe zakończone” – wycena). 

„Nakłady na prace rozwojowe w budowie” – wycena 

Koszty poniesione przed rozpoczęciem sprzedaży (tzw. „hard launch”) lub zastosowaniem nowych rozwiązań ujmowane są 

jako „nakłady na prace rozwojowe w budowie”.  

Nakłady na prace rozwojowe w budowie dotyczą również okresu testowania gry tzw. „soft launch” (gra jest dostępna 

nieodpłatnie w kilku wybranych krajach). Główny celem „soft launch” jest poprawienie wskaźników przychodowych gier 

(„monetyzacyjnych”). Realizowany on jest za pomocą analiz zachowań graczy (zaawansowanych metod „Business 
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Intelligence”), które pozwalają poprawić retencję gry oraz dobrać do niej odpowiednie oferty sprzedaży. Okres „soft launch” 

jest każdorazowo przedmiotem decyzji biznesowej, jednakże w Grupie zazwyczaj okres ten trwa od 2 do 6 miesięcy. 

„Nakłady na prace rozwojowe w budowie” wyceniane są w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych  

o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości (polityka dotycząca utraty wartości przedstawiona została w punkcie 3.2g). 

„Nakłady na prace rozwojowe zakończone” – wycena  

W momencie zakończenia prac i zakończenia ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu następuje 

przeniesienie kosztów z pozycji „nakładów na prace rozwojowe w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe zakończone”. 

„Nakłady na prace rozwojowe zakończone” wyceniane są w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych  

o skumulowaną amortyzację (umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości (polityka dotycząca utraty wartości 

przedstawiona została w punkcie 3.2 g). 

Moment przeniesienia  

Moment przeniesienia „nakładów na prace rozwojowe w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe zakończone” następuje 

wówczas, gdy składniki znajdują się w stanie umożliwiającym użytkowanie ich w sposób zamierzony przez kierownictwo. 

Prace rozwojowe dotyczące gier 

W przypadku gier, momentem przeniesienia „nakładów na prace rozwojowe w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe 

zakończone” jest tzw. „hard launch” (gra jest dostępna we wszystkich docelowych krajach), gdyż gra jest wówczas zdatna do 

użytku. 

Prace rozwojowe dotyczące programów 

Oprócz wyżej opisanych nakładów na prace rozwojowe dotyczące gier, Grupa w swoim majątku wyodrębnia nakłady na prace 

rozwojowe dotyczące programów:  

 Core (Engine) Game – to uniwersalna część gry składająca się ze zbioru algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności 

możliwych do wykorzystania w innych programach, 

 Plugin Manager – narzędzia informatyczne mające na celu zarządzanie reklamą, 

 Multiplayer – moduł umożliwiający kilku użytkownikom korzystanie z gry w tym samym czasie. 

W przypadku programów, momentem przeniesienia z „prac rozwojowych w budowie” na „nakłady na prace rozwojowe 

zakończone” jest moment zakończenia testów prawidłowego funkcjonowania wytworzonych narzędzi (uzyskanie 

pozytywnego wyniku przeprowadzonych testów). 

Okres użytkowania  

„Nakłady na prace rozwojowe w budowie”  

nie podlegają amortyzacji, ale poddawane są testowi na utratę wartości.  

„Nakłady na prace rozwojowe zakończone”  

posiadają określony okres użytkowania i podlegają amortyzacji oraz również są poddawane testowi na utratę wartości  

w przypadku występowania przesłanek. 

Grupa określiła następujące okresy użytkowania:  

 gry do 4 lat, 

 programy do 5 lat. 

Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności dla powyższych składników wartości niematerialnych. 
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Metody amortyzacji 

W przypadku „nakładów na prace rozwojowe zakończone”, dla których możliwe jest wiarygodne określenie szacunków 

dotyczących ilości sprzedaży, Grupa amortyzuje wartość tych nakładów metodą naturalną w stosunku do spodziewanej ilości 

pobrań w maksymalnym okresie 4 lat. 

W pozostałych przypadkach, Grupa amortyzuje wartość tych nakładów metodą liniową w maksymalnym okresie do 5 lat. 

Amortyzacja związana z nakładami na prace rozwojowe prezentowana jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

w pozycji koszt własny sprzedaży. 

Odpisy z tytułu utraty wartości – prezentacja 

Odpis z tytułu utraty wartości w przypadku projektów kontynuowanych ujmowany jest w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w pozycji koszt własny sprzedaży, a w przypadku projektów zaniechanych ujmowany jest w sprawozdaniu  

z całkowitych dochodów w pozycji koszty operacyjne pozostałe. 

f) Wartość firmy i wartości niematerialne pozostałe 

Wartość firmy 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej kwotę nadwyżki sumy: 

 przekazanej zapłaty, 

 kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz 

 w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości godziwej na dzień przejęcia udziału w kapitale 

jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej. 

nad wartością godziwą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów  

i przejętych zobowiązań. 

Wartości niematerialne pozostałe 

Nakłady na nabyte oprogramowanie komputerowe są kapitalizowane w wysokości kosztów poniesionych na ich nabycie oraz 

ponoszonych na doprowadzenie tego oprogramowania do użytkowania. Licencje na oprogramowanie są amortyzowane przez 

szacowany okres ich użytkowania od 3 do 5 lat. Koszty związane z utrzymaniem programów komputerowych spisywane są 

w koszty z chwilą poniesienia. 

g) Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania, takie jak wartość firmy, a także składniki wartości niematerialnych, które nie 

są jeszcze dostępne do użytkowania (np. nakłady na prace rozwojowe w budowie) nie podlegają amortyzacji lecz corocznie 

poddawane są testom pod kątem możliwej utraty wartości, a także wówczas, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich 

wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany 

okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się  

w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość 

odzyskiwalna stanowi wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej aktywów, pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości 

użytkowej. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do 

którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). 

Niefinansowe aktywa, inne niż wartość firmy, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są 

na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość 

odwrócenia dokonanego odpisu. 

h) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie 

odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. 
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Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty 

zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez 

ich dalsze wykorzystanie. 

i) Aktywa finansowe 

Do dnia 31 grudnia 2017 roku klasyfikowała aktywa finansowe wg następujących kategorii: 

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe niebędące 

instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, 

które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż: 

 wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 wyznaczone jako dostępne do sprzedaży, 

 spełniające definicję pożyczek i należności. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu 

metody efektywnej stopy procentowej.  

Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający jeden  

z poniższych warunków: 

 jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do 

obrotu, jeśli są: 

o nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie, 

o częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje 

prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,  

o instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości 

zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych, 

 został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając 

ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów 

finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody finansowe (korzystne zmiany netto 

wartości godziwej) lub koszty finansowe (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej).  

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do 

ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności 

nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 

12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały 

zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech kategorii aktywów. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które 

mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych.  
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Od 1 stycznia 2018 roku Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do następujących kategorii wyceny: 

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 

 wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, 

 wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Grupa kwalifikuje aktywa finansowe do odpowiedniej kategorii w zależności od modelu biznesowego zarządzania aktywami 

finansowymi oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych. 

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu są to instrumenty dłużne utrzymywane w celu ściągnięcia 

umownych przepływów, które obejmują wyłącznie spłaty kapitału i odsetek. Grupa do aktywów wycenianych  

w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje należności z tytułu dostaw i usług oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 

Aktywa finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Należności z tytułu dostaw i usług po początkowym ujęciu wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej (przy czym należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 

12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania), nie podlegają dyskontowaniu i są wyceniane  

w wartości nominalnej), z uwzględnieniem odpisów wynikających z oczekiwanych strat kredytowych.  

Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku Grupa nie posiadała aktywów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez pozostałe całkowite dochody ani aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. 

j) Utrata wartości w przypadku instrumentów finansowych 

MSSF 9 wprowadził zmianę podejścia do szacowania utraty wartości aktywów finansowych, z modelu strat poniesionych na 

model bazujący na kalkulacji strat oczekiwanych. Najistotniejszymi pozycjami aktywów finansowych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy, które podlegają zmienionym zasadom kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych 

są należności handlowe. Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje oceny oczekiwanych strat kredytowych niezależnie 

od tego, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości. 

Należności handlowe  

W odniesieniu do należności handlowych Grupa stosuje, zgodnie z możliwością jaką daje standard, uproszczone podejście  

i wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia 

należności. Podejście to wynika z faktu, iż należności Grupy nie zawierają istotnego elementu finansowania w rozumieniu 

MSSF 15. W modelu uproszczonym Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu, 

szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu. 

Do wyliczenia odpisu dla klientów Grupa stosuje metodę matrycy rezerw, w ramach której odpisy aktualizujące ustala się dla 

należności zaliczonych do różnych przedziałów przeterminowania (za wyjątkiem tych, które są analizowane indywidualnie 

jako nieobsługiwane). Metoda ta uwzględnia dane historyczne dotyczące strat kredytowych (w oparciu o wskaźniki 

niewypełnienia zobowiązania ustalone na podstawie danych historycznych dotyczących niespłaconych należności 

analizowanych w okresie 3 letnim) oraz wpływ istotnych i możliwych do zidentyfikowania przyszłych czynników (np. rynkowych 

lub makroekonomicznych). Grupa uwzględnia informacje dotyczące przyszłości w stosowanych parametrach modelu 

szacowania strat oczekiwanych, poprzez korektę bazowych współczynników prawdopodobieństwa niewypłacalności. 

  



Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. 
(dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) 

Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe  
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku 

(kwoty wyrażone są w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej) 

 

276 Niniejsze noty stanowią integralną część skonsolidowanej historycznej informacji finansowej 
 

W celu oszacowania parametru niewykonania zobowiązania przez kontrahenta Grupa wyodrębniła pięć przedziałów 

przeterminowania:  

 Nieprzeterminowane, 

 Przeterminowane do 90 dni,  

 Przeterminowane od 91 do 180 dni,  

 Przeterminowane od 181 do 360 dni,  

 Przeterminowane powyżej 360 dni.  

Dla każdego z powyższych przedziałów Grupa szacuje parametr niewykonania zobowiązania, który uwzględnia historyczny 

brak zapłaty za faktury sprzedażowe przez kontrahentów w okresie trzech lat, poprzedzających rok poprzedni w stosunku do 

roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Wartość oczekiwanej straty kredytowej liczona jest w wyniku 

przemnożenia wartości należności w danym przedziale przeterminowania przez wyliczony parametr niewykonania 

zobowiązania. 

W odniesieniu do należności handlowych Grupa dopuszcza również indywidualną możliwość określania oczekiwanych strat 

kredytowych. W szczególności dotyczy to: 

 należności od dłużników znajdujących się w stanie likwidacji lub w stanie upadłości,  

 należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, 

 pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowanych, których ryzyko nieściągalności 

jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu (w szczególności, gdy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne 

związane z dochodzeniem wierzytelności są równe albo wyższe od dochodzonej kwoty).  

W powyższych sytuacjach odpis na należności może zostać utworzony w wysokości 100% ich wartości.  

Środki pieniężne 

Grupa przeprowadza szacunek odpisów w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności ustalone na podstawie 

zewnętrznych ratingów banków. 

Udzielone pożyczki 

Grupa przeprowadza szacunek odpisów aktualizujących udzielone pożyczki w oparciu o model strat oczekiwanych. Grupa 

monitoruje zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego z danym składnikiem aktywów finansowych w stosunku do 

początkowego jego ujęcia oraz klasyfikuje aktywa finansowe do jednego z trzech stopni wyznaczania odpisów z tytułu utraty 

wartości.  

Stopnie wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości to: 

 stopień 1 – aktywa finansowe obsługiwane na bieżąco (stosowany w odniesieniu do aktywów, których ryzyko kredytowe 

nie wzrosło istotnie od początkowego ujęcia), 

 stopień 2 – aktywa finansowe z pogorszoną obsługą (stosowany w przypadku istotnego wzrostu ryzyka kredytowego  

w stosunku do początkowego ujęcia, przy jednoczesnym braku obiektywnych przesłanek utraty wartości), 

 stopień 3 – aktywa finansowe nieobsługiwane (stosowany w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek utraty 

wartości). 

W odniesieniu do stopnia 1 Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej 12-miesięcznym 

oczekiwanym stratom kredytowym, a w odniesieniu do stopnia 2 i 3 w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym  

w okresie życia instrumentu finansowego. 

Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa dokonuje oceny wystąpienia przesłanek skutkujących 

zaklasyfikowaniem aktywów finansowych do poszczególnych stopni wyznaczania odpisu z tytułu utraty wartości. Dokonując 

takiej oceny, Grupa posługuje się zmianą ryzyka niewykonania zobowiązania w oczekiwanym okresie życia instrumentu 

finansowego, a nie zmianą kwoty oczekiwanych strat kredytowych. W celu dokonania takiej oceny Grupa porównuje ryzyko 
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niewykonania zobowiązania dla danego instrumentu finansowego na dzień sprawozdawczy z ryzykiem niewykonania 

zobowiązania dla tego instrumentu finansowego na dzień początkowego ujęcia, biorąc pod uwagę racjonalne i możliwe do 

udokumentowania informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów lub starań i które wskazują na znaczny wzrost 

ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia. 

k) Należności handlowe  

Należności handlowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług związanych bezpośrednio z bieżącą działalnością 

operacyjną.  

Należności handlowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się  

w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu 

utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania 

należności nie podlegają dyskontowaniu. Efekt odwijania dyskonta ujmuje się w przychodach finansowych. 

l) Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 

Pozostałe należności obejmują w szczególności: 

 należności budżetowe, z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej odrębną pozycję, 

 rozliczenia międzyokresowe. 

Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub 

obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu. 

Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty poniesione dotyczące przyszłych okresów.  

m) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, a ekwiwalenty środków 

pieniężnych, to inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech 

miesięcy.  

Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w skonsolidowanym bilansie jako składnik kredytów i pożyczek w ramach 

zobowiązań krótkoterminowych. 

n) Kapitały 

Wartość nominalną udziałów zalicza się do kapitału podstawowego.  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej – patrz opis w nocie 22. 

Zyski zatrzymane stanowią kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe i pozostałe oraz skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych 

(tj. niepodzielone zyski lub niepokryte straty). 

o) Zobowiązania handlowe  

Zobowiązania handlowe stanowią zobowiązania do zapłaty za towary i usługi nabyte w toku zwykłej działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa od dostawców. Zobowiązania handlowe klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, jeżeli termin 

zapłaty przypada w ciągu jednego roku. W przeciwnym wypadku, zobowiązania wykazuje się jako długoterminowe. 

Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, zaś w okresie późniejszym wykazuje się 

je w kwocie wymagającej zapłaty. 

p) Zobowiązania długoterminowe pozostałe 

Zobowiązania długoterminowe pozostałe stanowią zobowiązania do zapłaty za towary i usługi nabyte w toku działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa, jeżeli termin zapłaty przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  
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q) Podatek dochodowy bieżący i odroczony 

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio 

do pozycji ujętych w innych skonsolidowanych całkowitych dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek 

również ujmowany jest odpowiednio w innych skonsolidowanych całkowitych dochodach lub kapitale własnym. Bieżące 

obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych lub faktycznie 

wprowadzonych w dacie bilansu. Zarząd dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań podatkowych w odniesieniu 

do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, tworząc ewentualne rezerwy kwot, należnych 

organom podatkowym. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych 

pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej – ujmowane jest metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego 

ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie 

wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód podatkowy (stratę podatkową), nie wykazuje się go. Odroczony podatek 

dochodowy ustala się przy zastosowaniu obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy stawek (i przepisów) 

podatkowych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tego tytułu. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ujmuje się tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do 

opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikającego z różnic przejściowych, powstających z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych  

i stowarzyszonych, jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się różnic przejściowych jest kontrolowane przez 

Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. Aktywa  

i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie, jeżeli występuje możliwy do 

wyegzekwowania tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego  

z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz jeżeli aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego dotyczą podatków dochodowych naliczonych przez te same władze podatkowe od jednostki podlegającej 

opodatkowaniu lub różnych jednostek podlegających opodatkowaniu w przypadku, gdy istnieje zamiar rozliczenia sald  

w kwotach netto. 

Jeżeli w ocenie Grupy jest prawdopodobne, że podejście Grupy do kwestii podatkowej lub grupy kwestii podatkowych będzie 

zaakceptowane przez organ podatkowy, Grupa Kapitałowa określa dochód do opodatkowania (stratę podatkową), podstawę 

opodatkowania, niewykorzystane straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe z uwzględnieniem 

podejścia do opodatkowania planowanego lub zastosowanego w swoim zeznaniu podatkowym. 

Jeżeli Grupa stwierdzi, że nie jest prawdopodobne, że organ podatkowy zaakceptuje podejście Grupy do kwestii podatkowej 

lub grupy kwestii podatkowych, wówczas Spółka odzwierciedla wpływ niepewności przy ustalaniu dochodu do opodatkowania 

(straty podatkowej), niewykorzystanych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych lub stawek podatkowych. 

r) Rezerwy 

Rezerwy ujmuje się wówczas, gdy Grupa ma prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający ze zdarzeń 

przeszłych i jest prawdopodobne, że wymagany będzie wypływ zasobów w celu wywiązania się z tego obowiązku, zaś jego 

wielkość wiarygodnie oszacowano. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Kwoty rezerw wykazuje się w bieżącej wartości nakładów, które – jak się oczekuje – będą niezbędne do wypełnienia 

obowiązku. Stosuje się wówczas stopę procentową przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą ocenę rynku 

odnośnie do wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Zwiększenie 

rezerw związane z upływem czasu jest rozpoznawane jako koszty odsetkowe. Grupa przyjmuje, że w przypadku okresu 

poniżej jednego roku nie dokonuje się dyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych. 
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s) Ujmowanie przychodów 

Zgodnie z nowym standardem Grupa stosuje pięciostopniowy model, aby określić moment ujęcia przychodów oraz ich 

wysokość. Główną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej w momencie 

przekazania przyrzeczonych w umowie towarów lub usług na rzecz klienta, które ma miejsce wtedy, gdy klient uzyskuje 

kontrolę nad tymi składnikami aktywów. Kontrola nad składnikiem aktywów to zdolność do bezpośredniego rozporządzania 

tym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści. Przekazanie dóbr na rzecz 

klienta może zostać spełnione w danym momencie (po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi) lub w ciągu określonego 

czasu (w miarę realizacji świadczenia).  

źródło przychodu  sposób ustalenia ceny   moment rozpoznania  osąd 

       

przychody z platform  cena umowna   na podstawie miesięcznych 

raportów 

 - 

       

sprzedaż praw -  umowna stała cena oraz 

element wynagrodzenia 

zmiennego tzw. rev share* 

 stała cena umowna w 

momencie przekazania 

składnika aktywów. Część 

zmienna wynagrodzenia 

ujmowana na podstawie 

kwartalnych rozliczeń.  

 

 z uwagi na niepewność i brak 

historii dotychczasowych 

transakcji, Grupa nie ujmuje w 

momencie przekazania praw 

części zmiennej tzw. rev share 

 

sprzedaż praw wraz 

z zobowiązaniem do 

bieżącej obsługi* 

 umowna stała cena 

alokowana do sprzedaży 

praw i usług bieżącej 

obsługi 

 przychody ze sprzedaży praw 

w momencie przekazania 

składnika aktywów  

 

przychody wynikające z 

zobowiązania do bieżącej 

obsługi ujmowane są 

miesięcznie, wraz z upływem 

czasu, w którym Grupa jest 

zobowiązana do realizacji 

tego świadczenia 

 

 Grupa identyfikuje 

zobowiązania do wykonania 

świadczenia, następnie alokuje 

cenę sprzedaży do każdego ze 

zobowiązań i rozpoznaje 

przychód po spełnieniu każdego 

z nich 

       

* w ramach umowy sprzedaży praw istnieje element wynagrodzenia zmiennego tzw. rev share, czyli prawo do udziału w zysku z przyszłej 

sprzedaży gier.  

Przychody z platform obejmują przychody z reklam i mikropłatności realizowane przez użytkowników platform do domów 

mediowych, które Grupa miesięcznie fakturuje do domów mediowych na podstawie raportów dotyczących wyświetleń reklam 

i mikropłatności. Umowa z domem mediowym określa cenę jednostkową należną Grupie za wyświetlenie reklamy oraz 

wykonanie mikropłatności przez użytkowników platform. 

Przychody ze sprzedaży praw obejmują przychody dotyczące przekazania składnika aktywów stronom trzecim oraz bieżącej 

obsługi (aktualizacje i serwis). 

Spółka na każdy dzień bilansowy szacuje potencjalne zobowiązania z tytułu zwrotów i jeżeli są istotne ujmuje je jako 

zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz zobowiązania do zwrotu zapłaty. 
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Przychody ze sprzedaży licencji na dystrybucję gier 

Grupa uzyskuje przychody ze sprzedaży licencji na dystrybucję gier. Licencje udzielane przez Grupę stanowią prawo do 

korzystania z własności intelektualnej. Ponieważ przychody z tytułu opłat licencyjnych uzależnione są od wielkości sprzedaży 

zrealizowanej przez dystrybutora w danym momencie, przychody ze sprzedaży ujmowane są w okresie sprzedaży nie 

wcześniej niż po dostarczeniu materiałów umożliwiających rozpoczęcie dystrybucji ukończonej gry. W związku  

z zapewnieniem w umowach gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, jest ono rozpoznane jako przychód w momencie 

zakończenia uzgodnionych umownie etapów tworzenia gry, do których zobowiązała się Grupa w umowie w ramach 

gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, a wynagrodzenie zmienne jest ujmowane na podstawie miesięcznych 

raportów dotyczących przychodów netto ze sprzedaży gry. 

źródło przychodu  sposób ustalenia ceny   moment rozpoznania  osąd 

       

przychody z licencji  gwarantowane minimalne 

wynagrodzenie oraz 

element wynagrodzenia 

zmiennego, tzw. rev share* 

 minimalne gwarantowane 

wynagrodzenie w momencie 

zakończenia uzgodnionych 

umownie etapów tworzenia 

gry, do których zobowiązała 

się Grupa w umowie w 

ramach gwarantowanego 

minimalnego wynagrodzenia.  

Część zmienna 

wynagrodzenia na podstawie 

miesięcznych raportów 

dotyczących przychodów 

netto ze sprzedaży gry 

 z uwagi na niepewność i brak 

historii dotychczasowych 

transakcji, Grupa nie ujmuje w 

momencie ostatecznego 

rozliczenia etapów wykonanych 

świadczeń tzw. rev share 

 

       

t) Wypłata dywidend dla akcjonariuszy  

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy spółek Grupy ujmuje się jako zobowiązanie w skonsolidowanym sprawozdaniu  

z sytuacji finansowej Grupy w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Jednostki dominującej. 

4 Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (ryzyko 

cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program Grupy dotyczący zarządzania ryzykiem skupia się 

na nieprzewidywalności rynków finansowych, starając się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki 

finansowe Grupy. 

Ryzyko rynkowe 

Ze względu na specyfikę działalności Grupy ryzyko rynkowe obejmuje: 

 ryzyko zmiany kursu walut  

Działalność Grupy wiąże się z ekspozycją na ryzyko wahań kursów walut. Zdecydowana większość jej przychodów 

generowana jest w walutach obcych. Różnice kursowe ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w działalności operacyjnej pozostałej. Natomiast istotne zakupy realizowane są na terenie kraju. Wobec czego 

Grupa narażona jest na istotne ryzyko kursowe. 

Grupa prowadzi bieżący monitoring rynku walutowego i podejmuje ewentualnie decyzje o sprzedaży waluty obcej 

potrzebnej do uregulowania płatności z przyszłą datą. Grupa nie zawiera innych złożonych transakcji typu forward lub 

opcje walutowe. W przypadku spadku/wzrostu kursów walut o 10% różnice kursowe netto ujęte w sprawozdaniu  

z całkowitych dochodów wzrosłyby/spadły o 56 tys. zł.  



Grupa Kapitałowa BoomBit S.A. 
(dawniej Grupa Kapitałowa Aidem Media Sp. z o.o.) 

Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe  
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku 

(kwoty wyrażone są w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej) 

 

Niniejsze noty stanowią integralną część skonsolidowanej historycznej informacji finansowej 281 
 

 ryzyko cenowe  

Podobnie jak w poprzednim roku, Grupa nie posiada istotnych aktywów i zobowiązań, które są narażone na bieżącą 

zmianę ich ceny na rynkach. Wpływ ryzyka cenowego na działalność Grupy jest nieistotny. 

 ryzyko zmiany przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych 

Grupa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na 

rynek stóp procentowych w kraju.  

Ze względu na bardzo niski poziom występowania instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem stopy procentowej 

nie przeprowadzano analizy wrażliwości w tym zakresie. 

Ryzyko kredytowe 

Głównymi aktywami finansowymi Grupy są środki na rachunkach bankowych, gotówka, należności oraz inwestycje, które 

reprezentują największą ekspozycję na ryzyko kredytowe w relacji do aktywów finansowych. Ryzyko kredytowe Grupy jest 

przede wszystkim przypisane do należności handlowych. Kwoty przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej są kwotami netto, czyli z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności oszacowanych przez 

Zarząd Grupy zgodnie z modelem „straty oczekiwanej” na podstawie historycznej statystyki spłacalności, specyfiki 

prowadzonej działalności i oceny obecnego otoczenia gospodarczego. Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi 

firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są 

procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko 

nieściągalnych należności jest nieznaczne.  

Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności to ryzyko, że Grupa nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie ich zapadalności. Celem 

Zarządu jest zapewnienie, w najwyższym możliwym stopniu, że jej płynność będzie zawsze zachowana na poziomie 

pozwalającym na regulowanie zobowiązań w terminie ich zapadalności. Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy 

pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno 

inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane 

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 

Zarządzanie płynnością Grupy odbywa się głównie poprzez: 

 krótko, średnio i długo-terminowe planowanie przepływów gotówkowych, 

 dobór odpowiednich źródeł finansowania na podstawie analizy potrzeb Grupy oraz analizy rynku,  

 współpraca z instytucjami finansowymi o ustalonej, wysokiej reputacji. 

Grupa inwestuje środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe (depozyty bankowe), które mogą 

być wykorzystywane do obsługi zobowiązań. Poprzez bieżące monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiązań oraz 

odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi Grupa jest atrakcyjnym partnerem dla swoich dostawców. Grupa posiada 

dobrą kondycję finansową, w związku z czym ryzyko utraty płynności w regulowaniu zobowiązań Grupy jest minimalne. 

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 

roku wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności: 

30 czerwca 2018 roku Poniżej  

roku 

Od roku do 

 3 lat 

Od 3 do 

 5 lat 

Powyżej 

 5 lat 

Razem  

      

      

Zobowiązania według bilansu      

Kredyty i pożyczki  - - - - - 

Zobowiązania finansowe pozostałe - - - - - 

Zobowiązania handlowe  2.626 - - - 2.626 

Zobowiązania pozostałe - - - - - 

 2.626 - - - 2.626 
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31 grudnia 2017 roku Poniżej  

roku 

Od roku do 

 3 lat 

Od 3 do 

 5 lat 

Powyżej 

 5 lat 

Razem  

      

      

Zobowiązania według bilansu      

Kredyty i pożyczki  - - - - - 

Zobowiązania finansowe pozostałe - - - - - 

Zobowiązania handlowe  699 - - - 699 

Zobowiązania pozostałe - - - - - 

 699 - - - 699 

 

5 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 

Celem Grupy w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania działalności tak, aby 

możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego 

kosztu. 

Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa może zmieniać kwotę deklarowanych dywidend do wypłacenia 

akcjonariuszom, zwracać kapitał akcjonariuszom, emitować nowe udziały lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia 

zadłużenia. Tak jak inne jednostki w branży, Grupa monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza 

się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek 

(obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i pożyczki wykazane w skonsolidowanym bilansie) pomniejszoną o środki 

pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym bilansie 

wraz z zadłużeniem netto.  

Wskaźniki zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco: 

 

 

6 Profesjonalny osąd 

Sporządzenie śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy wymaga od Zarządu jednostki 

dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania 

i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków 

może spowodować istotne korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają największy wpływ 

na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań. 

  

 30 czerwca 31 grudnia 

 2018 2017 

   

   

Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe  - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8.522 1.301 

Zadłużenie netto (8.522) (1.301) 

Kapitał własny 33.122 15.408 

Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/ kapitał własny) (0,26) (0,08) 
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Utrata wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz pojedynczych składników aktywów 

Informacje dotyczące założeń przyjmowanych przy analizie utraty wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz 

pojedynczych składników aktywów zostały opisane w nocie 8. 

Klasyfikacja umów leasingowych  

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki 

z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się 

na treści ekonomicznej każdej transakcji. 

Określenie waluty Funkcjonalnej  

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej jest polski złoty.  

Oceny takiej dokonał Zarząd Jednostki Dominującej w oparciu o analizę waluty, w której Jednostka generuje przychody  

i ponosi koszty. Zgodnie z MSR 21.9 (…) przy ustalaniu swojej waluty funkcjonalnej jednostka bierze pod uwagę następujące 

czynniki:  

a) walutę:  

(i) która wywiera główny wpływ na ceny sprzedaży towarów i usług (często jest to waluta, w której wyrażane są  

i regulowane ceny sprzedaży jej towarów i usług); oraz  

(ii) kraju, w którym siły konkurencji i obowiązujące przepisy wywierają główny wpływ na ceny sprzedaży jej towarów  

i usług;  

b) walutę, która wywiera główny wpływ na koszty robocizny i materiałów oraz na pozostałe koszty związane z dostarczaniem 

towarów lub świadczeniem usług (często jest to waluta, w której koszty te są wyrażane lub regulowane).  

W przypadku jednostki dominującej przychody ze sprzedaży jej produktów (gier) generowane są w dolarach amerykańskich 

a w przypadku sprzedaży w Europie – w euro. Patrząc więc wyłączenie na punkt MSR 21.9 a) i. sugerowałoby to, że walutą 

funkcjonalną Jednostki jest dolar amerykański (albo euro). Jednakże, analiza punktu MSR 21.9 a) ii. nie dawałaby już takiej 

jednoznacznej konkluzji – ceny gier sprzedawanych przez jednostkę dominującą nie są kształtowane przez siły konkurencji  

i regulacje występujące na terenie Stanów Zjednoczonych lub Europy. Wyrażenie cen sprzedaży w dolarze amerykańskim 

lub euro wynika z faktu, że rynek gier komputerowych jest rynkiem globalnym, gdzie ceny przyjmują poziom światowy i są 

ustalane dla globalnego gracza. Oznacza to, że ceny sprzedaży gier Jednostki Dominującej są takie same dla graczy  

z Europy (w tym Polski), Azji czy też Stanów Zjednoczonych.  

Patrząc natomiast na punkt MSR 21.9 b), ponieważ zdecydowana większość kosztów funkcjonowania Spółki BoomBit SA,  

w tym kosztów produkcji gier (głównie wynagrodzenia) ponoszona jest w złotych polskich to punkt ten, gdyby był analizowany 

indywidualnie wskazuje, że walutą funkcjonalną Spółki BoomBit SA jest złoty polski.  

Dodatkowo Zarząd Spółki BoomBit wziął pod uwagę punkt MSR 21.10:  

W ustaleniu waluty funkcjonalnej jednostki mogą być również pomocne następujące czynniki:  

 waluta, w której generowane są środki z działalności finansowej (tj. emisja instrumentów dłużnych i kapitałowych);  

 waluta, w której utrzymywane są zazwyczaj wpływy z działalności operacyjnej.  

Grupa nie posiada żadnych wziętych kredytów, pożyczek ani wyemitowanych obligacji. Grupa Kapitałowa BoomBit SA 

utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych zarówno w polskich złotych, dolarach amerykańskich, funtach 

brytyjskich oraz euro.  

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności Zarząd Grupy ocenił, że walutą funkcjonalną Spółki BoomBit jest polski złoty. 

Walutą sprawozdawczą Grupy Kapitałowej jest polski złoty. 
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7 Szacowanie wartości godziwej  

Grupa wycenia instrumenty finansowe takie jak: wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody oraz 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Ponadto, wartość 

godziwa instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu została ujawniona w nocie 24. 

Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź zapłacona w celu 

przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów między 

uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, 

że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo: 

 na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania, 

 w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub obowiązania. 

Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Grupy. 

Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy ustalaniu ceny 

składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym. 

Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do wytworzenia 

korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu 

uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów. 

Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne dane 

do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych  

i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych. 

Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest ujawniana  

w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany poniżej na podstawie 

najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość: 

 Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 

 Poziom 2 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości 

godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny, 

 Poziom 3 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości 

godziwej jako całości jest nieobserwowalny. 

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe  

w sprawozdaniu finansowym spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez ponowną ocenę 

klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych wejściowych z najniższego poziomu, który jest 

istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.  

8 Istotne oszacowania i założenia użyte przy sporządzaniu skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych  

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Założenia i szacunki są oparte na najlepszej wiedzy 

kierownictwa na temat bieżących i przyszłych zdarzeń oraz działań, jednak rzeczywiste wyniki mogą się różnić od 

przewidywanych.  

Szacowana utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych  

Grupa na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy dokonuje przeglądu wartości składników rzeczowych aktywów 

trwałych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. Oceniając istnienie 

tych przesłanek, wykorzystywane są przez Grupę wszelkie dostępne źródła informacji – zarówno wewnętrzne, jak i te 

pochodzące z otoczenia firmy. Do wewnętrznych źródeł informacji Grupa zalicza m.in. szeroko rozumianą sprawozdawczość 
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zarządczą, w której zawarte są niezbędne informacje na temat wykorzystywanego potencjału Grupy. Przesłankami 

pochodzącymi z zewnątrz, które mogłyby świadczyć o utracie wartości składników aktywów jest m.in. zmniejszenie wartości 

rynkowej posiadanych zasobów, które jest znacznie większe niż można by było się spodziewać w wyniku upływu czasu czy 

zwykłego użytkowania. Również bardzo duży wpływ na wartość użytkową składników aktywów występujących w Grupie mają 

zmiany natury technologicznej, które mogą znacznie ograniczyć wielkości korzyści ekonomicznych. 

Na dzień bilansowy, tj. 30 czerwca 2018 roku Zarząd Grupy Kapitałowej dokonał oceny czy istnieją przesłanki wskazujące 

na to, że mogła nastąpić utrata wartości składników rzeczowych aktywów trwałych. Nie stwierdzono przesłanek do 

przeprowadzenia testu na utratę wartości. 

Szacowana utrata wartości nakładów na prace rozwojowe zakończone oraz wartości niematerialnych pozostałych  

Grupa zgodnie z przyjętą polityką dokonuje indywidualnej analizy wszystkich projektów rozpoznanych w ramach prac 

rozwojowych zakończonych oraz wartości niematerialnych pozostałych pod kątem możliwości ich wykorzystania 

w prowadzonej działalności oraz przedawnienia się praw do posiadanych aktywów. Na bazie przeprowadzonej analizy  

i z zastosowaniem oszacowań i osądów profesjonalnych uwzględniających dotychczasowo realizowane projekty dokonywane 

są odpisy z tytułu utraty wartości aktywów do poziomu kwoty, jaką Grupa spodziewa się osiągnąć w przyszłości z użytkowania 

lub sprzedaży składnika aktywów. Na dzień bilansowy, tj. 30 czerwca 2018 roku Zarząd Grupy Kapitałowej dokonał oceny 

czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości nakładów na prace rozwojowe zakończone oraz 

wartości niematerialnych pozostałych. Nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę wartości.  

Szacowana utrata wartości nakładów na prace rozwojowe w budowie 

Grupa zgodnie z przyjętą polityką dokonuje indywidualnej analizy wszystkich projektów rozpoznanych w ramach prac 

rozwojowych w budowie pod kątem możliwości ich wykorzystania w prowadzonej działalności oraz przedawnienia się praw 

do posiadanych aktywów. Na bazie przeprowadzonej analizy i z zastosowaniem oszacowań i osądów profesjonalnych 

uwzględniających dotychczasowo realizowane projekty dokonywane są odpisy z tytułu utraty wartości aktywów do poziomu 

kwoty, jaką Grupa spodziewa się osiągnąć w przyszłości z użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów. Na dzień 

bilansowy, tj. 30 czerwca 2018 roku Zarząd Grupy Kapitałowej sporządził test na utratę wartości nakładów na prace 

rozwojowe w budowie. Dla potrzeb testu przyjęte zostały następujące założenia: 

 dla projekcji przepływów przyjęty został okres do czterech lat, uzależniony od cyklu życia poszczególnych tytułów gier, 

 stopa dyskontowa (średnioważony koszt kapitału) na poziomie 9,5%-11,3%,  

 projekcje wpływów zostały oszacowane w oparciu o planowaną ilość pobrań oraz planowany średni przychód  

z użytkownika, 

 liczba pobrań szacowana jest na podstawie wyników historycznych z uwzględnieniem potencjału i szacowanej wielkości 

grupy docelowej (potencjalna liczba użytkowników zainteresowana danym gatunkiem gry / stylem graficznym). 

W wyniku przeprowadzonego testu Grupa ustaliła, iż wartość odzyskiwalna składników nakładów na prace rozwojowe  

w budowie jest wyższa od ich wartości księgowych, w związku z czym nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów 

aktualizujących ich wartość. 

Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż kluczowymi czynnikami wpływającymi na szacunek wartości użytkowej jest 

stopa dyskontowa oraz, determinujące wielkość wpływów ze sprzedaży, ilość pobrań oraz planowany średni przychód  

z użytkownika. 

Przepływy pieniężne niższe o 10% nie skutkowałyby koniecznością dokonania odpisu aktualizującego, stopa dyskontowa 

wyższa o 10% również nie skutkowałyby koniecznością dokonania odpisu aktualizującego. 

Szacowana utrata wartości firmy z nabycia jednostki zależnej 

Na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy Grupa nie przeprowadziła testu na utratę wartości firmy, która została 

przypisana do BoomBit Games Ltd. (patrz nota 26) ze względu na fakt, iż: 
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 cena nabycia określona dla potrzeb rozliczenia tej transakcji została ustalona w oparciu o metodę zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych, 

 do dnia sporządzenia niniejszych skonsolidowanych śródrocznych historycznych informacji finansowych nie wystąpiły 

przesłanki, które skutkowałyby koniecznością zmiany założeń przyjętych przy kalkulacji ceny nabycia, a tym samym 

przyczyniały się do powstania ryzyka utraty wartości firmy. 

Moment aktywowania nakładów na prace rozwojowe  

Koszty prac rozwojowych bezpośrednio związane z wytworzeniem składnika aktywów Grupa ujmuje jako prace rozwojowe, 

jeśli spełnione zostaną kryteria wskazane w nocie 3.2.e polityki rachunkowości. 

Okresy użytkowania aktywów trwałych (stawki amortyzacji)  

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu użyteczności składników rzeczowego 

majątku trwałego oraz wartości niematerialnych pozostałych. W przypadku projektów, dla których możliwe jest wiarygodne 

określenie szacunków dotyczących ilości i budżetu sprzedaży, Grupa amortyzuje wartość tych projektów metodą naturalną 

w stosunku do spodziewanej ilości pobrań. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów użyteczności na 

podstawie bieżących szacunków. 

Podatek dochodowy  

Istnieje wiele transakcji i kalkulacji, w odniesieniu do których ostateczne ustalenie kwoty podatku jest niepewne. Grupa ujmuje 

potencjalne zobowiązania wynikające z kontroli skarbowych, opierając się na szacunku potencjalnego dodatkowego wymiaru 

podatku. Jeśli ostateczne rozliczenia podatkowe odbiegają od początkowo ujętych kwot, występujące różnice wpływają na 

aktywa i zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego w okresie, w którym następuje ostateczne 

ustalenie kwoty podatku.  

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych  

z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów 

odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. 

Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej 

przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.  

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem 

kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania 

podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko 

podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. 

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku 

ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.  

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień 

Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych 

struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako 

czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach  

z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści 

podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji,  

(ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów 

wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, 

mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje 

będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji. 

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały 

przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są 
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nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwiło polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie 

realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy. 

Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu 

wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty 

podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych  

z rozliczeniami podatkowymi.  

Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia 

podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności. 

Świadczenia emerytalne  

Grupa zatrudnia na bazie umów o pracę 22 osoby. W związku z tym potencjalne szacowane zobowiązania z tytułu 

przysługujących na bazie Kodeksu pracy świadczeń emerytalnych są nieistotne w stosunku do skali prowadzonej działalności. 

9  Segmenty operacyjne 

Grupa podstawową działalność prowadzi w jednym segmencie, obejmującym produkcję i sprzedaż gier oraz aplikacji na 

urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android.  

10 Umowy z klientami 

Źródła przychodów 

  2018  2017 

 przychody udział przychody udział 

     

reklamy 4 375 20,9% 4 208 59,7% 

sprzedaż praw* 13 057 62,3% 1 410 20,0% 

mikropłatności 1 802 8,6% 801 11,4% 

rev share 1 268 6,1% 593 8,4% 

usługi wsparcia 447 2,1% 0 0% 

pozostałe 8 0,0% 36 0,5% 

 20 957 100,0% 7 048 100,0% 

w tym:      

platformy (dystrybucja) 6 177 29,5% 5 009 71,1% 

 

*W 2018 roku Grupa sprzedała prawa do gier Dancing Line oraz Dancing Ball za kwotę 4 mln USD. 

Platformy (dystrybucja)  

 
 

2018 
 

2017 

 przychody udział przychody udział 

     

iOS 4 764 77,1% 4 387 87,5% 

Android 1 376 22,3% 604 12,1% 

pozostałe 37 0,6% 18 0,4% 

 
6 177 100,0% 5 009 100,0% 
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Informacje geograficzne  

  
2018 

 
2017 

 
przychody udział przychody udział 

 
    

Europa 2 231 36,2% 2 098 41,9% 

Ameryka Północna 2 616 42,4% 2 118 42,3% 

Ameryka Południowa 78 1,3% 57 1,1% 

Azja 823 13,3% 456 9,1% 

Afryka 33 0,5% 25 0,5% 

Australia i Oceania 397 6,4% 255 5,1% 

 
6 177 100% 5 009 100,0% 

 

Wiodący kontrahenci  

  
2018 

 
2017 

 
przychody udział przychody udział 

 
    

Cheetah* 13 692 65,3%  - 0,0% 

IronSource 1 653 7,9% 905 12,8% 

Play With Games 672 3,2% 592 8,4% 

Tapjoy 604 2,9% 1854 26,3% 

App On Board 571 2,7%  - 0,0% 

AdMob 583 2,8% 67 1,0% 

pozostali 3 182 15,2% 3630 51,5% 

 
20 957 100,0% 7 048 100,0% 

* W tym 4 mln USD z tytułu sprzedaży praw do gier Dancing Line oraz Dancing Ball 

 

11 Koszty według rodzaju 

  

 6 miesięcy zakończone 

 30 czerwca 

  
2018 2017 

Amortyzacja 
 

2.628 2.042 

Zużycie materiałów i energii 
 

184 186 

Usługi obce 
 

9.083 2.647 

Podatki i opłaty 
 

10 3 

Wynagrodzenia 
 

3.118 2.597 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
 

165 119 

Pozostałe koszty rodzajowe 
 

513 65 

Razem koszty według rodzaju 
 

15.701 7.659 

Zmiana stanu produktów 
 

(4.773) (4.113) 

Koszty ogólnego zarządu 
 

(2.813) (873) 

Koszty wytworzenia sprzedanych usług 
 

8.115 2.673 
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12 Przychody, zyski, koszty i straty operacyjne pozostałe 

 30 czerwca 30 czerwca 

  2018 2017 

Przychody operacyjne pozostałe     

Uzyskane odszkodowania 1 - 

Odsetki od pożyczek 1 - 

Dodatnie różnice kursowe 560 - 

Pozostałe 13 1 

  575 1 

  
- - 

Koszty operacyjne pozostałe 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (6) - 

Odsetki (9) - 

Odpisy aktualizujące aktywa (26) - 

Różnice kursowe ujemne - (150) 

Pozostałe (2) - 

  (43) (150) 

 

13 Podatek dochodowy 

 

Podatek bieżący 

 za 6 miesięcy zakończone 

  30 czerwca 

   

 2018 2017 

   

Podatek bieżący od dochodów roku obrotowego (1.371) (185) 

Podatek bieżący razem (1.371) (185) 

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych (podatek odroczony) (718) (487) 

Ujęcie w zestawieniu całkowitych dochodów (2.089) (672) 

 

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Grupy różni się w następujący sposób od teoretycznej kwoty, 

którą uzyskano by, stosując średnią ważoną stawkę podatku, mającą zastosowanie do zysków konsolidowanych spółek: 

 za 6 miesięcy zakończone 

  30 czerwca 

 2018 2017 

   

Zysk brutto 10.559 3.353 

Teoretyczny podatek wyliczony według stawek krajowych, mających zastosowanie do 

dochodów w Polsce (19%) 

(2.006) (637) 

Różnica na podatku wg innej stawki 3 - 

Efekt podatkowy udziału we wspólnych przedsięwzięciach - - 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (86) (35) 

Obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (2.089) (672) 

 19,78% 20,04% 
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Podatek odroczony 

  30 czerwca 30 czerwca 

  2018 2017 

      

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

– przypadające do realizacji w ciągu roku 670 11 

– przypadające do realizacji powyżej roku - - 

  670 11 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

– przypadające do realizacji w ciągu roku 2.226 1 541 

– przypadające do realizacji powyżej roku - - 

  2.226 1.541 

      

 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawia się następująco: 

 
30 czerwca 30 czerwca 

  2018 2017 

    

Wartość na początek okresu (1.575) (1.043) 

Obciążenie wyniku finansowego (718) (487) 

Połączenie jednostek 727 - 

Różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych 10 - 

Wartość na koniec okresu (1.556) (1.530) 

 

 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ulegają kompensacie na poziomie sprawozdań 

finansowych poszczególnych jednostek Grupy celem ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy.  

 za 6 miesięcy zakończone 

    30 czerwca 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
2018 2017 

    

   

Straty podatkowe (292) - 

Rezerwy na zobowiązania 20 - 

Wynagrodzenia do wypłaty w następnych okresach 1 (1) 

Różnica między wartość księgową a podatkową nakładów na prace rozwojowe 126 - 

Rev share 24 - 

Pozostałe - (16) 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego (121) (17) 

      

Różnica między wartość księgową a podatkową nakładów na prace rozwojowe 408 480 

Rev share 49 - 

Różnice kursowe 187 - 

Pozostałe (47) (10) 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 597 470 

    

Obciążenie wyniku finansowego (718) 
 

(487) 
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  30 czerwca 31 grudnia 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
2018 2017 

   

Rezerwy na zobowiązania 22 - 

Różnica w ujęciu przychodów z tytułu udzielenia licencji 354 - 

Wynagrodzenia do wypłaty w następnych okresach 7 11 

Różnica między wartość księgową a podatkową nakładów na prace rozwojowe 261 - 

Rev share 26 - 

Pozostałe - 43 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 670 54 

    

Różnica między wartość księgową a podatkową nakładów na prace rozwojowe 2.045 1.629 

Rev share 49 - 

Różnice kursowe 145 - 

Pozostałe (13) - 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.226 1.629 

    

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego (netto) (1.556) (1.575) 

 

14 Zysk na jedną akcję  

W dniu 23 lipca 2018 roku Spółka Aidem Media przekształciła się w Spółkę akcyjną w wyniku czego wyemitowano 12 mln szt 

akcji według wskaźnika wymiany 20 akcji za 1 udział. 

Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. 

  
30 czerwca 30 czerwca 

  
2018 2017 

  
  

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (tys. PLN) 
 

8.470 2.681 

Liczba akcji* / udziałów (w szt.)  10 666 666 8 000 000 

Zysk na akcję / udział (w PLN)   0,79 0,34 

 

* Średnioważona liczba akcji w bieżącym okresie sprawozdawczym. Dla poprzedniego okresu sprawozdawczego przyjęto średnioważoną 

liczbę udziałów spółki w okresie, przemnożoną przez wskaźnik 20 akcji za 1 udział. 

 

15 Dywidendy 

W roku obrotowym 2016 Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 6.930 tys. zł. Zgromadzenie Wspólników Spółki 

zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto: 

 w kwocie 3.000 tys. zł na wypłatę dywidendy, 

 w kwocie 3.930 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki. 

Łącznie w 2017 roku wypłacone zostało 1.000 tys. zł dywidendy, zaś na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązanie z tego 

tytułu wyniosło 2.000 tys. zł. 

W roku obrotowym 2017 Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 8.369 tys. zł. Zgromadzenie Wspólników Spółki 

zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto: 

 w kwocie 2.520 tyś zł na wypłatę dywidendy,  

 w kwocie 5.849 tyś zł na kapitał zapasowy Spółki. 
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W bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 2.000 tyś zł dywidendy za 2016 rok oraz 620 tys. za 2017 rok. 

Zobowiązanie z tytułu wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2018 wynosiło 1.900 tys. zł. 

16 Rzeczowe aktywa trwałe 

 Grunty Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Razem 

       

Stan na dzień 1 stycznia 2018r.       

Koszt 198 1.148 648 216 24 2.234 

Umorzenie narastająco - (58) (414) (175) (19) (666) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto 198 1.090 234 41 5 1.568 

       

6 miesięcy zakończonych  

30 czerwca 2018r. 

     

Wartość netto na początek okresu 198 1.090 234 41 5 1.568 

Zwiększenia - - 122 155 11 288 

Amortyzacja - (31) (174) (19) (8) (232) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 198 1.059 182 177 8 1.624 

       

Stan na dzień 30 czerwca 2018r.       

Koszt 198 1.148 770 371 35 2.522 

Umorzenie narastająco - (89) (588) (194) (27) (898) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto 198 1.059 182 177 8 1.624 

 

 

 Grunty Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Razem 

       

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.       

Koszt - 114 452 216 18 800 

Umorzenie narastająco - (14) (310) (148) (18) (490) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto - 100 142 68 - 310 

       

6 miesięcy zakończonych  

30 czerwca 2017r. 

     

Wartość netto na początek okresu - 100 142 68 - 310 

Zwiększenia 198 1.011 103 - 6 1.318 

Amortyzacja - (13) (52) (22) - (87) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 198 1.098 193 46 6 1.541 

       

Stan na dzień 30 czerwca 2017r.       

Koszt 198 1.125 555 216 24 2.118 

Umorzenie narastająco - (27) (362) (170) (18) (577) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - - - 

Wartość netto 198 1.098 193 46 6 1.541 
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 za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 

 2018 2017 

 [badane] [niebadane] 

Kwoty amortyzacji obciążające:   

Koszty własny sprzedaży 171 87 

Koszty ogólnego zarządu 61 - 

 232 87 

 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa nie posiadała zobowiązań do poniesienia 

wydatków związanych z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych.  

17 Nakłady na prace rozwojowe 

 

 Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Game Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe w 

budowie 

Razem 

      

Stan na dzień 1 stycznia 2018r.       

Koszt 12.700 5.995 86 2.214 20.995 

Umorzenie narastająco (11.288) (1.299) (86) - (12.673) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1.412 4.696 - 2.214 8.322 

      

6 miesięcy do 30 czerwca 2018r.      

      

Wartość netto na początek okresu 1.412 4.696 - 2.214 8.322 

Połączenie jednostek 203 - - 1.867 2.070 

Zwiększenia - - - 6.486 6.486 

Transfer między kategoriami 745 786 - (1.531) - 

Różnice kursowe z przeliczenia 10 - - 146 156 

Amortyzacja  (1.873) (523) - - (2.396) 

Utworzenie odpisów z tyt. utraty 

wartości  
- - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 497 4.959 - 9.182 14.638 

      

Stan na dzień 30 czerwca 2018r.      

Koszt 13.658 6.781 86 9.182 29.707 

Umorzenie narastająco (13.161) (1.822) (86) - (15.069) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 497 4.959 - 9.182 14.638 
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 Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Gry 

Prace 

rozwojowe 

zakończone – 

Game Engine / 

Game Core  

Patenty  

i licencje 

Prace 

rozwojowe w 

budowie 

Razem 

      

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.       

Koszt 8.817 2.864 86 1.536 13.303 

Umorzenie narastająco (7.170) (726) (86) - (7.982) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 1.647 2.138 - 1.536 5.321 

      

6 miesięcy do 30 czerwca 2017r.      

      

Wartość netto na początek okresu 1.647 2.138 - 1.536 5.321 

Zwiększenia - - - 4.112 4.112 

Transfer między kategoriami 3.005 1.532 - (4.537) - 

Sprzedaż/likwidacja - - - - - 

Amortyzacja  (1.427) (528) - - (1.955) 

Utworzenie odpisów z tyt. Utraty 

wartości  

- - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 3.225 3.142 - 1.111 7.478 

      

Stan na dzień 30 czerwca 2017r.      

Koszt 11.822 4.396 86 1.111 17.415 

Umorzenie narastająco (8.597) (1.254) (86) - (9.937) 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - - 

Wartość netto 3.225 3.142 - 1.111 7.478 

 

 

     

 

 

 

 

za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 

 2018 2017 

 [badane] [niebadane] 

Kwoty amortyzacji obciążające:   

Koszty własny sprzedaży 2.396 1.955 

Koszty ogólnego zarządu - - 

 2.396 1.955 

 

Rozpoznane nakłady na prace rozwojowe w budowie i zakończone stanowią składniki wartości niematerialnych zgodnie  

z MSR 38. Ze względu na istotność, Grupa zdecydowała o ich wyodrębnieniu i prezentowaniu w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej oddzielnie od pozostałych wartości niematerialnych. 

Weryfikacja spełnienia kryteriów określonych w MSR 38.57 została przeprowadzona na dzień kończący bieżący oraz 

poprzedni okres sprawozdawczy. W jej wyniku Grupa nie zidentyfikowała konieczności zaprzestania aktywowania żadnego 

z wcześniej rozpoznanych składników nakładów na prace rozwojowe. 

Na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy nie występują nakłady na 

prace rozwojowe w budowie starsze niż z roku 2016. 
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W 2018 i 2017 roku Grupa nie prowadziła nowatorskich poszukiwań w zakresie zdobycia i przyswojenia wiedzy naukowej  

i technicznej, w związku z czym, zgodnie z MSR 38 par. 54-56, nie zostały rozpoznane koszty związane z realizacją prac 

badawczych.  

18 Wartość firmy i wartości niematerialne pozostałe 

 
Wartość firmy 

Oprogramowanie 

komputerowe 
Pozostałe Razem 

 

Stan na dzień 1 stycznia 2018r.     

Koszt - 61 25 86 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Umorzenie narastająco - (61) (25) (86) 

Wartość netto - - - - 

     

6 miesięcy do 30 czerwca 2018r. 
  

 
 

  

Wartość netto na początek okresu - - - - 

Zwiększenia 13.720 - - 13.720 

Różnice kursowe 513 - - 513 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - 

Wartość netto na koniec okresu 14.233 - - 14.233 

 
    

Stan na dzień 30 czerwca 2018r.     

     

Koszt 14.233 61 25 14.319 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Umorzenie narastająco - (61) (25) (86) 

Wartość netto 14.233 - - 14.233 

 

  

 

Wartość firmy 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Pozostałe Razem 

 

     

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.     

Koszt - 61 25 86 

Umorzenie narastająco - (61) (25) (86) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Wartość netto -  - - 

     

6 miesięcy do 30 czerwca 2017r.     

Wartość netto na początek okresu - - - - 

Amortyzacja  - - - - 

Odpisy z tytułu utraty wartości  - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - - - - 

 
    

Stan na dzień 30 czerwca 2017r.     

Koszt - 61 25 86 

Umorzenie narastająco - (61) (25) (86) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - - - - 

Wartość netto - - -  - 
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19 Należności handlowe, należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe  

 

  30 czerwca 31 grudnia 

  2018 2017 

    

Należności handlowe – krótkoterminowe    

Należności handlowe – zafakturowane  2.400 8.980 

Minus: odpis aktualizujący wartość należności handlowych  - - 

Należności handlowe – netto  2.400 8.980 

 

  
30 czerwca 31 grudnia 

  
2018 2017 

  
  

Należności handlowe krótkoterminowe 
 

  

Należności handlowe – jednostki pozostałe 
 

2 141 8 792 

Należności handlowe – jednostki powiązane  
 

259 188 

odpis aktualizujący wartość należności handlowych 
 

- - 

Należności handlowe – netto 
 

2.400 8.980 

 

  
30 czerwca 31 grudnia 

  
2018 2017 

  
  

Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 
 

  

Należności z tytułu podatku VAT 
 

884 291 

Rozliczenia międzyokresowe  224 365 

Ubezpieczenia  69 - 

Należności inne 
 

143 10 

 
 

1.320 
 

666 

    

Razem krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe 
 

3.720 9.646 

w tym:    

– należności finansowe 
 

2.400 8.980 

– należności niefinansowe 
 

1.320 666 

 

Wartości bilansowe należności handlowych i należności pozostałych Grupy są wyrażone w następujących walutach: 

 

  
30 czerwca  31 grudnia 

  
2018 2017 

    

PLN 
 

42 447 

EUR 
 

- 4 

USD  3.447 9.040 

GBP  231 155 

 
 

3.720 9.646 
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Należności handlowe  

Grupa dokonała analizy należności handlowych pod kątem utraty wartości – więcej informacji na ten temat przedstawiono  

w nocie 3.1 oraz 3.3j). 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności handlowe nie były przeterminowane powyżej 3 miesięcy, natomiast na dzień  

31 grudnia 2017 roku należności handlowe w kwocie 376 tys. zł były przeterminowane powyżej 3 miesięcy. Na dzień kończący 

bieżący okres sprawozdawczy Grupa dokonała oceny oczekiwanych strat kredytowych w oparciu o historyczne dane dotyczące 

strat kredytowych. Na podstawie dokonanej analizy nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących. 

  
30 czerwca 31 grudnia 

  
2018 2017 

    

do 3 miesięcy 
 

99 138 

powyżej 3 do 6 miesięcy 
 

- 376 

 
 

99 514 

 

Odpisy aktualizujące należności wyniosły na koniec bieżącego, jak i porównywalnego okresu sprawozdawczego 77 tys. zł.  

Zarówno w bieżącym, jak i porównywalnym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zmiana stanu odpisów aktualizujących 

należności. 

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy stanowi wartość godziwą każdej kategorii należności 

wymienionych powyżej. Grupa nie posiada żadnych zabezpieczeń ustanowionych na należnościach. 

 

20 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  
30 czerwca 31 grudnia 

  
2018 2017 

  
  

Środki pieniężne w kasie  
 

7 - 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych  8.515 1.301 

 
 

8.522 1.301 

 

21 Wartość i jakość aktywów finansowych  

Wartość kredytową aktywów finansowych, które nie są przeterminowane ani nie utraciły wartości, można oszacować poprzez 

odniesienia do zewnętrznych ratingów kredytowych (jeżeli są dostępne) lub do historycznych informacji o opóźnieniach  

w spłacie kontrahenta. Na dzień 30 czerwca 2018 i 31 grudnia 2017 roku Grupa posiada w większości aktywa finansowe od 

stałych klientów, którzy bądź nie mają opóźnień w spłacie, bądź zaległe kwoty zostały w pełni odzyskane. 

 

22 Kapitały 

Kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco: 

 

Liczba  

udziałów  Wartość nominalna  

Procent  

kapitału  

    

Karolina Szablewska-Olejarz 20.000 2.000.000 50,0% 

ATM Grupa S.A. 20.000 2.000.000 50,0% 

 40.000 4.000.000 100,0% 
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W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”), podczas którego 

zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4.000 tys. zł do kwoty 6.000 tys. zł poprzez 

utworzenie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy („Nowe Udziały Aidem”). Nowe Udziały Aidem zostały 

przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are One”), w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci trzech udziałów spółki BoomBit Games Ltd., o wartości nominalnej 1.000 GBP każdy i łącznej wartości 

nominalnej 3.000 GBP, reprezentujących 100% udziałów w spółce BoomBit Games Ltd. 

Łączna wartość zbywcza wniesionych udziałów wynosiła 11.205 tys. zł, przy czym wartość wkładu niepieniężnego 

przewyższająca wartość nominalną nowoutworzonych udziałów w kwocie 2.000 tys. zł tj. w wysokości 9.205 tys. zł, została 

ujęta w kapitałach jako kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej. 

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o., podczas którego zostały 

podjęte uchwały w sprawie przekazania przez udziałowca Karolinę Szablewską-Olejarz połowy swoich udziałów Marcinowi 

Olejarzowi. 

Kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców na dzień 28 lutego 2018 roku przedstawiały się następująco: 

 

 

Liczba  

udziałów  Wartość nominalna  

Procent  

kapitału  

    

Karolina Szablewska-Olejarz 10.000 1.000.000 16,6(6)% 

Marcin Olejarz 10.000 1.000.000 16,6(6)% 

ATM Grupa S.A. 20.000 2.000.000 33,3(3)% 

We Are One Ltd. 20.000 2.000.000 33,3(3)% 

 60.000 6.000.000 100,0% 

 

W dniu 21 maja 2018 roku przyjęty został plan przekształcenia jednostki dominującej w spółkę akcyjną pod firmą BoomBit 

S.A. W dniu 9 lipca 2018 roku przyjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie przekształcenia w spółkę 

akcyjną oraz zawarta została umowa spółki BoomBit S.A. Na podstawie powyższej uchwały zostało utworzone 6 mln Akcji 

Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oraz 6 mln Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda. W dniu 23 lipca 

2018 roku KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Aidem Media ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Rejestracja zawiera 

również zmianę nazwy spółki Aidem Media na BoomBit. 

Na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych oraz w wyniku przekształcenia 

Spółki Aidem Media sp. z o.o. w BoomBit SA kapitał podstawowy przedstawiał się następująco: 

 

 

Liczba  

akcji  Wartość nominalna  

   

Seria A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na 

akcję) 
6.000.000 3.000.000 

Seria B – zwykłe na okaziciela 6.000.000 3.000.000 

 12.000.000 6.000.000 

 

 

 

Liczba  

akcji  Wartość nominalna  

Procent  

kapitału/ 

głosów  
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Karolina Szablewska-Olejarz 2.000.000 1.000.000 16,6(6)% 

Marcin Olejarz 2.000.000 1.000.000 16,6(6)% 

ATM Grupa S.A. 4.000.000 2.000.000 33,3(3)% 

We Are One Ltd. 4.000.000 2.000.000 33,3(3)% 

 12.000.000 6.000.000 100,0% 

 

 

23 Zobowiązania handlowe oraz zobowiązania pozostałe 

  30 czerwca 31 grudnia 

  2018 2017 

    

Zobowiązania handlowe krótkoterminowe    

Zobowiązania handlowe – jednostki pozostałe  1.957 687 

Zobowiązania handlowe – jednostki powiązane   669 12 

  2.626 699 

 

 

  
30 czerwca 31 grudnia 

  
2018 2017 

 
  

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe 
 

  

Zobowiązania z tytułu podatku VAT 
 

270 101 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
 

8 89 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i innych świadczeń  168 72 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  392 428 

Zobowiązania z tytułu dywidendy  1.901 2.000 

Zobowiązania inne*  1.941 12 

 
 

4.680 2.702 

*W tym 1.835 tys. zł (500 tys. USD) dotyczy umowy wydawniczej, która nie została w całości wykonana, co w związku z brakiem innych 

ustaleń z kontrahentem skutkuje koniecznością zwrotu tej kwoty. 

 

Razem zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 
 

7.306 3.401 

w tym:    

– zobowiązania finansowe 
 

2.626 699 

– zobowiązania niefinansowe 
 

4.680 2.702 
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Wartości bilansowe zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań Grupy są wyrażone w następujących walutach: 

  
30 czerwca 31 grudnia 

  
2018 2017 

  
  

PLN 
 

2.462 3.392 

Pozostałe 
 

4.844 9 

 
 

7.306 3.401 

24 Instrumenty finansowe według typu 

Zarówno na koniec bieżącego, jak i poprzedniego okresu sprawozdawczego w Grupie występują wyłącznie aktywa  

i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu. Wartość bilansowa tych instrumentów finansowych nie 

odbiega istotnie od ich wartości godziwej. 

  
30 czerwca 31 grudnia 

Aktywa wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 
 

2018 2017 

  
  

Należności handlowe 
 

2.400 8.980 

Aktywa finansowe pozostałe trwałe  189 - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

8.522 1.301 

 
 

11.111 10.281 

 

Jako aktywa trwałe Grupa wykazuje: 

 pożyczkę udzieloną w dniu 28 lutego 2018 roku przez jednostkę dominującą współkontrolowanej spółce Mindsense 

Games Sp. z o.o. Kwota umowna pożyczki wynosi 400 tyś. zł, z czego na dzień kończący bieżący okres 

sprawozdawczy wykorzystane zostało 100 tyś. zł. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o stawkę WIBOR 1Y, 

powiększoną o marżę. Termin spłaty pożyczki ustalony został na 31 marca 2021 roku 

 pożyczkę udzieloną w dniu 15 maja 2018 roku przez spółkę BoomBit Games Ltd. Anibalowi Soares, w kwocie  

18 tyś USD. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o stawkę Libor3M, powiększoną o marżę. Termin spłaty pożyczki 

ustalony został na 31.12.2019 roku. 

 

 
  

 
30 czerwca 31 grudnia 

Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu   
 

2018 2017 

 
  

 
  

Zobowiązania handlowe   
 

2.626 699 
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25 Nota objaśniająca do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 
za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 

 2018 2017 

   

Zmiana stanu wynikająca ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 

finansowej 
5.926 (1.479) 

Należności   

– różnice kursowe z przeliczenia przejętych należności 65  

– należności nabyte poprzez przejęcia 7.424 - 

Zmiana stanu Należności wynikająca ze  

skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych  
13.415 (1.479) 

 

 
za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 

 2018 2017 

   

Zmiana stanu wynikająca ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 

finansowej 
3.905 6.935 

Zobowiązań   

– różnice kursowe z przeliczenia przejętych zobowiązań (97)  

– zmiana stanu zobowiązań z tyt. dywidendy 100 (6.928) 

– zobowiązania nabyte poprzez przejęcia (22.814) - 

Zmiana stanu Zobowiązań wynikająca ze  

skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych  
(18.906) 7 

 

26 Nabycie udziałów w jednostkach zależnych  

Objęcie kontroli nad spółkami BoomBit Games Ltd. oraz BoomBit Inc. 

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”, obecnie BoomBit 

S.A.), podczas którego zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4.000 tys. zł do kwoty 

6.000 tys. zł poprzez utworzenie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy („Nowe Udziały Aidem”). Nowe 

Udziały Aidem zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are 

One”). Objęcie udziałów nastąpiło poprzez wniesienie 100% udziałów w spółce BoomBit Games Ltd., będącej jedynym 

udziałowcem spółki BoomBit Inc.  

BoomBit Games Ltd. oraz BoomBit Inc. są wydawcami gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App 

Store) oraz Android (Google Play), skupiając się na wydawaniu gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym. 
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Wartość godziwa nabytych aktywów i zobowiązań na dzień przejęcia (tj. 28 lutego 2018 roku)  

Przedstawione poniżej dane dotyczą rozliczenia końcowego nabycia. 

 
 Grupa BoomBit Games Ltd 

(niebadane) 
 

28 lutego 2018 roku 
 

PLN GBP* 

Wartość godziwa przejętych aktywów i zobowiązań   

(w tys)   

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 44 9 

Zobowiązania długoterminowe 44 9 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 41 9 

Zobowiązania handlowe 20.982 4.419 

Zobowiązania pozostałe 797 168 

Zobowiązania krótkoterminowe 21.820 4.596 

Razem zobowiązania 21.864 4.605 

Nakłady na prace rozwojowe  2.070 436 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 771 162 

Aktywa trwałe 2.841 598 

Należności handlowe  6.449 1.359 

Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 396 83 

Środki pieniężne i ekwiwalenty 9.663 2.035 

Aktywa obrotowe 16.508 3.477 

Razem aktywa 19.349 4.075 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto (2.515) (530) 

* Kurs z dnia nabycia 4,7482 GBP/PLN 

Wartość brutto przejętych należności BoomBit Games Ltd. wynosi 6.390 tys. zł, a wartość brutto przejętych należności 

BoomBit Inc. wynosi 454 tys. zł. Grupa przewiduje, że rozpoznana na dzień nabycia wartość godziwa należności zostanie  

w pełni zrealizowana. 

Cena nabycia 

Zgodnie z MSSF 3.33, w przypadku połączenia jednostek, w którym jednostka przejmująca i jednostka przejmowana 

wymieniają jedynie udziały kapitałowe, wartość godziwa na dzień przejęcia udziałów kapitałowych jednostki przejmowanej 

może być bardziej wiarygodnie wyceniona aniżeli wartość godziwa na dzień przejęcia udziałów kapitałowych jednostki 

przejmującej. Jeśli tak, jednostka przejmująca ustala kwotę wartości firmy poprzez zastosowanie wartości udziałów 

kapitałowych z dnia przejęcia jednostki przejmowanej zamiast wartości godziwej na dzień przejęcia przekazanych udziałów 

kapitałowych.  

Mając na uwadze powyższe, jako wartość godziwą przekazanej zapłaty Grupa przyjęła wartość godziwą udziałów 

kapitałowych przejmowanych spółek BoomBit Games Ltd i BoomBit Inc. Wartość godziwa została ustalona w oparciu  

o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla potrzeb tej wyceny przyjęte zostały następujące założenia: 

 dla projekcji przepływów przyjęty został okres pięciu lat, w tym dla poszczególnych tytułów gier przyjęto okres do czterech 

lat, uzależniony od długości cyklu życia danej gry 

 stopa dyskontowa (średnioważony koszt kapitału) na poziomie 10,0%-11,7%  

 stopa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy i tym samym kształtujących wartość rezydualną firmy 

przyjęto na poziomie 0% 
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 projekcje wpływów zostały oszacowane w oparciu o planowaną ilość pobrań oraz planowany średni przychód  

z użytkownika, 

 liczba pobrań szacowana jest na podstawie wyników historycznych z uwzględnieniem potencjału i szacowanej wielkości 

grupy docelowej (potencjalna liczba użytkowników zainteresowana danym gatunkiem gry / stylem graficznym). 

Cena nabycia przyjęta dla potrzeb rozliczenia transakcji połączenia jednostek została skalkulowana na poziomie 11.205 tys. zł. 

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia 

  Grupa 

BoomBit 

Games Ltd 

(GBP)  

 Grupa BoomBit 

Games Ltd 

(PLN)* 

 

 

Rozliczenie transakcji nabycia 

Cena nabycia  2.360 11.205 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto (530) (2.515) 

Wartość firmy 2.890 13.720 

 

* Kurs z dnia nabycia 4,7482 GBP/PLN 

Na dzień przejęcia, w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy, została rozpoznana wartość firmy  

w wysokości 13.720 tys. zł (patrz nota nr 18). Ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne, do którego została przypisana 

wartość firmy jest BoomBit Games Ltd. 

Grupa realizuje strategię rozwoju na rynkach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzona akwizycja w ocenie 

Zarządu Jednostki Dominującej charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu przychodów Grupy. Rozpoznana wartość 

firmy wynika z następujących czynników: 

 oczekiwanych synergii w zakresie wydawania gier o wysokim potencjale monetyzacyjnym umożliwiających generowanie 

wyższych przychodów przez Grupę,  

 uzyskania dostępu do amerykańskich podmiotów z branży filmowej (pozyskiwanie IP do gier), agencji reprezentujących 

celebrytów, 

 uzyskania dostępu do chińskich podmiotów z branży gamingowej, 

 doświadczenie i wiedza w zakresie publikowania gier oraz działań marketingowych w celu ich promowania oraz 

publikowania, 

 uzyskania dostępu do systemów operacyjnych (Android and iOS) na korzystniejszych warunkach niż byłaby w stanie 

uzyskać samodzielnie, 

 oczekiwane rozszerzenie zakresu działalności poprzez nawiązanie relacji z deweloperami, dla których Grupa może być 

potencjalnym wydawcą.  

Wpływ przejęcia na wyniki Grupy 

W okresie od daty przejęcia przychody przejętych spółek ujęte w przychodach Grupy wyniosły 5.325 tys. zł, z czego 5.109 

tys. zł w przypadku BoomBit Games Ltd. oraz 216 tys. zł w przypadku BoomBit Inc. 

W okresie od daty przejęcia zysk netto przejętych spółek w zysku netto Grupy wyniósł 1.497 tys. zł, z czego 1.487 tys. zł  

w przypadku BoomBit Games Ltd. oraz 10 tys. zł w przypadku BoomBit Inc.  

Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku, przychody z działalności kontynuowanej Grupy wyniosłyby 21.232 tys. zł 

(w tym 5.993 tys. zł przychodów nabytych jednostek), a zysk netto Grupy kształtowałby się na poziomie 7.334 tys. zł (w tym 

493 tys. zł zysku netto nabytych jednostek). 
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Wypływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia (w tys. zł) 

Wydatki związane z nabyciem udziałów     (174) 

Przejęte środki pieniężne*      9.663 

Przepływy netto z tytułu nabycia    9.489 

*Kwota nie uwzględnia środków pieniężnych przejętych w wyniku nabycia spółki Play With Games Ltd (patrz opis poniżej), w kwocie 572 tyś. zł. 

Koszty transakcyjne związane z nabyciem poniesione przez Grupę wyniosły 174 tys. zł, z czego w kwocie 156 tys. zł zostały 

ujęte w śródrocznym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty zarządu oraz w kwocie 18 tys. zł zostały ujęte  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2017 jako koszty zarządu . 

Na dzień przejęcia, w ramach procesu ujmowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań 

warunkowych jednostki przejmowanej, nie zidentyfikowano zobowiązań warunkowych. 

Objecie kontroli nad spółką Play With Games Ltd.  

Grupa posiadała 33,3% udziałów w spółce Play With Games Ltd. o wartości nominalnej 60 GBP. W dniu 30 marca 2018 roku 

spółka Play With Games Ltd. zawarła umowy z dwoma pozostałymi udziałowcami, których przedmiotem był odkup udziałów 

posiadanych przez te podmioty w łącznej cenie 120 GBP (tj. po cenie nominalnej), wraz z ich natychmiastowym umorzeniem. 

W dniu 3 kwietnia 2018 roku Spółka Play With Games Ltd. umorzyła udziały własne po ich odkupieniu od Hybrid Touch 

Games Ltd. i Digital Bark Studios Ltd. W wyniku powyższych transakcji Grupa stała się jedynym udziałowcem Spółki Play 

With Games Ltd.  

Play With Games Ltd. jest wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android 

(Google Play). Play With Games Games Ltd. skupia się na wydawaniu gier generujących stabilne przepływy pieniężne dla 

Grupy Emitenta. 

Transakcja nie miała istotnego wpływu na niniejsze śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe. 

27 Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Zarówno na dzień kończący okres sprawozdawczy, jak i na koniec okresu porównywalnego nie wystąpiły aktywa ani 

zobowiązania warunkowe. 
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28 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Nabycie towarów i usług następuje od podmiotów powiązanych na normalnych warunkach handlowych. Należności od 

podmiotów powiązanych powstają głównie w wyniku transakcji sprzedaży i są płatne w terminie 30 dni od daty sprzedaży. 

Należności te są niezabezpieczone i nieoprocentowane. Nie występują odpisy aktualizujące należności od podmiotów 

powiązanych. Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych wynikają głównie z transakcji zakupu i podlegają spłacie  

w terminie 30 dni od daty zakupu. Zobowiązania nie są oprocentowane. 

Na Na dzień 30 czerwca 2018 roku (należności / zobowiązania) oraz za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 

roku (przychody / zakupy):  

 

  

*Kwoty wykazane jako Zobowiązania handlowe i pozostałe dotyczą zobowiązania z tytułu dywidendy. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku (należności / zobowiązania) oraz za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku 

(przychody / zakupy): 

  

 

*Kwoty wykazane jako Zobowiązania handlowe i pozostałe dotyczą między innymi zobowiązania z tytułu dywidendy 

 

 

 

 

  

Należności 
handlowe 

i pozostałe

Zobowiązania 
handlowe 

i pozostałe
Pożyczki 

udzielone Przychody Zakupy

Wspólne przedsięwzięcia
Mindsense Games Sp. z o.o. - - 100 1 -

MoonDrip Sp. z o.o. 8 - - - -

Karolina Szablewska Olejarz* - 326 - - 145

Marcin Olejarz* - 822 - - 140

Anibal Soares - - 89 - 96

Kathee Chimowitz - 88 - - 606

Mark Hocking 259 63 - 393 308

Pozostałe podmioty powiązane
We Are One Ltd.* - 641 - - -

ATM Grupa S.A.* - 630 - - -

267 2.570 189 394 1.295

Kluczowy personel kierowniczy spółek Grupy

Należności 
handlowe 

i pozostałe

Zobowiązania 
handlowe 

i pozostałe Przychody Zakupy

Wspólne przedsięwzięcia
Play With Games Ltd. 188 - 593 -

Karolina Szablewska Olejarz* 1 1.008 - 139

Marcin Olejarz - 4 - 131

Pozostałe podmioty powiązane
ATM Grupa S.A.* - 1.000 - -

189 2.012 593 270

Kluczowy personel kierowniczy spółek Grupy
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Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej 

  
za 6 miesięcy zakończone 

  30 czerwca 

  2018 2017 

  
    

Wynagrodzenie Członków Zarządu  
 

  

Karolina Szablewska-Olejarz 
 

51 37 

Paweł Tobiasz 
 

3 3 

  
54 40 

29 Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy 

 W dniu 23 lipca 2018 roku KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Aidem Media ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. 

Rejestracja zawiera również zmianę nazwy Spółki Aidem Media na BoomBit (więcej opisano w nocie 1). 

 W dniu 26 lipca 2018 r. Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży udziałów 100% udziałów w spółce Tern 3 Sp.  

z o.o. W związku z faktem, że spółka Tern 3 sp. z o.o. nie prowadziła przed nabyciem przez Spółkę działalności, strony 

umowy sprzedaży uzgodniły cenę nabywanych udziałów na kwotę 10 tys zł, a dodatkowa wycena nie była sporządzana. 

 W dniu 16 października 2018 r. BoomBit S.A. objął 100% udziałów w spółce BoomBooks Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, 

wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 5 tys. zł.  

W związku z zawiązaniem BoomBooks Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie była sporządzana wycena 

obejmowanych udziałów. Celem BoomBooks Sp. z o.o. jest wydawanie gier z gatunku tematycznego interaktywnych 

opowieści. 

 W dniu 16 października 2018 r. BoomBit S.A. objął 100% udziałów w spółce BoomHits Sp. z o.o. przy jej zawiązaniu, 

wnosząc do tej spółki wkład pieniężny w kwocie równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. 5 tys zł.  

W związku z zawiązaniem BoomHits Sp. z o.o i objęciem udziałów przez Emitenta nie była sporządzana wycena 

obejmowanych udziałów. Celem BoomBooks Sp. z o.o. jest wydawanie gier z gatunku tematycznego Hyper Casual. 

 W dniu 28 listopada 2018 roku Spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału w spółce Tern 3 Sp. z o.o. Część 

nowoutworzonych udziałów odpowiadających 51% kapitału spółki została objęta przez osobę fizyczną („Nowy 

udziałowiec”) w zamian za wniesienie 100% udziałów w spółce Cellense s.r.o., która zajmuje się doradztwem w zakresie 

Business Intelligence, optymalizacji monetyzacji oraz User Acquisition. Nowy udziałowiec jest również uprawniony do 60 

tys. warrantów subskrypcyjnych dających prawo do nabycia 120 tys. nowoemitowanych akcji jednostki dominującej, za 

kwotę 60 tys. zł. Warranty mogą być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem zawieszającym dla 

realizacji warrantów jest sprzedaż przez Nowego udziałowca do Spółki 10 udziałów w spółce Tern 3 Sp. z o.o. (1% 

kapitału zakładowego). Po tej transakcji Nowy udziałowiec i Spółka będą posiadać w spółce Tern 3 Sp. z o.o. po 50% 

udziałów. Do dnia sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych warunek zawieszający się nie zrealizował.  

 W dniu 17 grudnia Spółka podpisała umowę licencyjną na grę Car Driving School Simulator. Wartość umowy wynosi 500 

tyś USD. 

 W dniu 28 stycznia 2019 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z ATM Grupa S.A. na kwotę 2 mln zł. Termin spłaty 

pożyczki przez Spółkę to 30 czerwca 2019 roku. 

 W dniu 21 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o: 

o ustanowieniu w Spółce Programu motywacyjnego, przeprowadzanego w oparciu o wyniki finansowe Spółki 

osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych 2019-2021. Na potrzeby przeprowadzenia programu 

motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 240 tys. warrantów subskrypcyjnych, z prawem do objęcia nie więcej 

niż 240 tys. akcji zwykłych (po 80 tys. warrantów za każdy rok obowiązywania programu). Uprawnionymi do objęcia 

warrantów będą członkowie zarządów podmiotów z Grupy, kluczowi menedżerowie oraz inne osoby uznane za 

kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy. Warranty będą oferowane nieodpłatnie, na ich podstawie osoby 

uprawnione będą miały prawo do objęcia akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł. Do dnia zatwierdzenia 
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niniejszych śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych nie zostały zawarte umowy 

uczestnictwa. 

o wyemitowaniu nie więcej niż 120 tys. warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia nie więcej niż 120 tys. akcji 

zwykłych. Uprawnionym do objęcia warrantów będzie osoba fizyczna pełniąca funkcje zarządcze w spółkach Grupy, 

pod warunkiem pozostawania w zarządzie spółek Grupy lub pełnienia w nich funkcji kierowniczych na moment 

zaoferowania warrantów, tj. po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych spółki za rok 2020 (80 tys. warrantów) i 2021 

(40 tys. warrantów). Warranty będą oferowane nieodpłatnie, na ich podstawie osoba uprawniona będzie miała prawo 

do objęcia akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł. Do dnia zatwierdzenia niniejszych śródrocznych 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych nie została zawarta umowa pomiędzy Uprawnionym  

a Spółką. 

 W dniu 12 marca 2019 roku została zarejestrowana w KRS zmiana nazwy spółki Tern 3 Sp. z o.o. na SuperScale Sp. z o.o.  

 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały zatwierdzone i podpisane przez Zarząd 

Spółki BoomBit S.A. w dniu 18 marca 2019 roku.  

 

 

 

 

 

Marcin Olejarz 

Prezes Zarządu 

 Anibal Jose Da Cunha Saraiva Soares 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

Paweł Tobiasz 

Wiceprezes Zarządu 
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20.4  Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.4.1 Oświadczenie stwierdzające, że skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez 

biegłego rewidenta 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zamieszczone w punkcie 20.3.1 Części III Prospektu zostały zbadane 

przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta została zamieszczona w punkcie 20.3.1 Części III Prospektu. 

20.4.2 Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych 

rewidentów 

Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe zamieszczone w punkcie 20.3.2 Części III Prospektu zostały 

zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta została zamieszczona w punkcie 20.3.2 Części III Prospektu. 

Poza śródrocznymi skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi oraz skonsolidowanymi historycznymi 

informacjami finansowymi wskazanymi w punkcie 20.3 Części III Prospektu, żadne inne informacje zamieszczone  

w Prospekcie Emisyjnym nie były badane przez biegłego rewidenta. 

20.4.3 Informacje finansowe w Prospekcie nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez 

biegłego rewidenta 

Wszystkie zamieszczone w Prospekcie informacje finansowe dotyczące okresu do 30 czerwca 2018 r., ale których źródłem 

nie są skonsolidowane historyczne informacje finansowe oraz śródroczne skonsolidowane informacje finansowe a także 

wszystkie informacje finansowe dotyczące okresu po dacie 30 czerwca 2018 r., w szczególności: w punkcie 3.1 Części III 

Prospektu „Dokument Rejestracyjny” (Alternatywny Pomiar Wyników), punkcie 6 Części III Prospektu „Dokument 

Rejestracyjny” (zarys ogólny działalności), punkcie 3.1 Części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny” (Alternatywny Pomiar 

Wyników), w punkcie 9.1 Części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny” (Alternatywny Pomiar Wyników), w punkcie 10 

Części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny” (Alternatywny Pomiar Wyników), w punkcie 17.1 Części III Prospektu 

„Dokument Rejestracyjny” (dane w Dacie Prospektu), punkcie 19 Części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny” (dane od 

01.01.2018 r. do Daty Prospektu) oraz w punkcie 3.2 Części IV Prospektu „Dokument Ofertowy” (kapitały i zadłużenie na 

dzień 31.12.2018 r., zadłużenie netto na 31.12.2018 r. oraz informacje dotyczące zadłużenia pośredniego i warunkowego 

31.12.2018 r.) zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego Prospektu. 

20.5  Data najnowszych informacji finansowych 

Najnowsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w Prospekcie zostało sporządzone za okres od  

1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 

20.6  Śródroczne i inne informacje finansowe 

Prospekt zawiera zbadane śródroczne historyczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 

r. Śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały zamieszczone w punkcie 20.3.2 Części III Prospektu. 

20.7  Polityka dywidendy 

Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa 

oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, 

z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych. 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszom 

przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada 

środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień 

dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, 

licząc od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 

dywidendy.  
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Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 40% do 80% skonsolidowanego 

zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, począwszy od zysku za 2019 rok (o ile wypracowany zysk 

jednostkowy będzie umożliwiał taką dystrybucję). 

W roku obrotowym 2016 Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 6.929.944,98 PLN (sześć milionów dziewięćset 

dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy). Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki, na podstawie uchwały nr 3 z dnia 29 czerwca 2017 roku, oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki na podstawie uchwały nr 1 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz 

podziału zysku osiągniętego w 2016 r. i wypłaty dywidendy, zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto: 

  w kwocie 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) na wypłatę dywidendy. Gdyby liczba akcji uprawniających do wypłaty 

dywidendy była taka, jak na Datę Prospektu, wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję Emitenta wyniosłaby 

0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy); 

 w kwocie 3.929.944,98 PLN (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 

dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 

W roku obrotowym 2017 Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 8.369.479,72 PLN (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze). Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki, na podstawie uchwały nr 4 z dnia 17 maja 2018 roku, zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto: 

 w kwocie 2.520.000,00 PLN (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy). Gdyby liczba akcji 

uprawniających do wypłaty dywidendy była taka jak na Datę Prospektu, wysokość dywidendy przypadająca na jedną 

akcję Emitenta wyniosłaby 0,21 PLN (dwadzieścia jeden groszy); 

 w kwocie 5.849.479,00 PLN (pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2018, całkowita kwota wypłaconych świadczeń z tytułu dywidendy z zysku za 2017 rok 

wyniosła 829.500 PLN. Stan zobowiązań z tytułu dywidendy wynosił 1.690.500 PLN.  

20.8  Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Według informacji posiadanych przez Emitenta żaden z podmiotów z Grupy na Datę Prospektu oraz w okresie obejmującym 

co najmniej 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, nie jest, ani nie był stroną postępowań przed organami rządowymi, 

postępowań sądowych lub arbitrażowych (łącznie z wszelkimi postępowaniami w toku lub które, według najlepszej wiedzy 

Spółki, mogą wystąpić), które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację 

finansową lub rentowność Grupy lub któregokolwiek z podmiotów wchodzących w jej skład. Przy ocenie istotności wpływu 

jako próg istotności przyjęto wartość równą 1% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech 

kwartałów obrotowych, wynikających z rocznego sprawozdania finansowego. 

20.9  Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media Sp. z o.o., podczas którego zostały 

podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem Media sp. z o.o. z kwoty 4 000 tys. zł do kwoty 6 000 tys. zł 

poprzez utworzenie 20 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Nowe udziały zostały przeznaczone do 

objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr. Objecie udziałów nastąpiło poprzez objęcie udziałów 

w Spółkach: BoomBit Games Ltd oraz BommBit Inc. W okresie od daty przejęcia do 30 czerwca 2018 roku przychody 

przejętych spółek ujęte w przychodach Grupy wyniosły 5.919 tys. zł, z czego 5.502 tys. zł w przypadku BoomBit Games Ltd. 

oraz 417 tys. zł w przypadku BoomBit Inc. W okresie od daty przejęcia do 30 czerwca 2018 roku zysk netto przejętych spółek 

w zysku netto Grupy wyniósł 2.031 tys. zł, z czego 2.028 tys. zł w przypadku BoomBit Games Ltd. oraz 3 tys. zł w przypadku 

BoomBit Inc. Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku 2018, przychody z działalności kontynuowanej Grupy za 

okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku wyniosłyby 23.715 tys. zł (w tym 7.161 tys. zł przychodów nabytych 

jednostek), a zysk netto Grupy kształtowałby się na poziomie 7.897 tys. zł (w tym 137 tys. zł zysku netto nabytych jednostek). 

Ponadto w dniu 3 kwietnia 2018 roku Spółka Play With Games Ltd. umorzyła poprzez odkupienie wszystkich udziałów od 

Hybrid Touch Games Ltd. i Digital Bark Studios Ltd. Tym samym Aidem Media stała się jedynym udziałowcem Spółki Play 

With Games Ltd. 
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W dniu 28 listopada 2018 roku zostały podpisane następujące umowy: (i) umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem, spółką 

Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) oraz Panem Ivanem Trancikiem; (ii) umowa wspólników pomiędzy 

Emitentem a Panem Ivanem Trancikiem; oraz (iii) umowa w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych pomiędzy Emitentem 

a Panem Ivanem Trancikiem, na podstawie których strony umów uzgodniły planowane zmiany właścicielskie, o których mowa 

powyżej. W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tern 3 Sp. z o.o. 

(obecnie: SuperScale Sp. z o.o.), w ramach którego została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 

oraz przeznaczeniu nowych udziałów do objęcia przez Emitenta oraz Pana Ivana Trancika. W wykonaniu umów zawartych 

w dniu 28 listopada 2018 roku, Pan Ivan Trancik dokonał zbycia na rzecz Emitena 1% udziałów w kapitale zakładowym spółki 

SuperScale Sp. z o.o. Na Datę Prospektu zmiany wynikające z powyżej wskazanych czynności są w trakcie rejestracji  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Grupa Emitenta poniosła znaczące nakłady na prace rozwojowe, które  

w ujęciu miesięcznym wynosiły średnio 1,62 mln zł. Wg szacunków Grupa Emitenta w styczniu 2019 r. poniosła nakłady na 

prace rozwojowe wynoszące 1,92 mln zł. Szczegółowy opis prowadzonych inwestycji został przedstawiony w punkcie 5.2.1. 

części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny”. 

Według szacunków Zarządu Grupy Emitenta za rok 2018 r., po wyeliminowaniu zdarzeń o charakterze niepowtarzającym się 

Grupa Emitenta ponosiła średnio miesięcznie 464 tys. zł kosztów ogólnego zarządu. 

Poza zdarzeniami opisanymi powyżej, w ocenie Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, 

za który opublikowano dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta (tj. 30 czerwca 2018 roku), nie zaszły inne istotne 

zmiany w sytuacji finansowej ani pozycji handlowej Emitenta. 

21 INFORMACJE DODATKOWE 

21.1  Kapitał akcyjny 

21.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 

(dwanaście milionów) w pełni opłaconych akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, tj. na: 

 6.000.000 (sześć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od 0000001 do 6000000; 

 6.000.000 (sześć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 6000000. 

Spółka została utworzona z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) dzielącym się na 50 

(pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. 

Zmiany kapitału zakładowego podczas funkcjonowania Emitenta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

następowały na podstawie następujących uchwał Zgromadzenia Wspólników: 

 uchwały z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000,00 PLN (pięć tysięcy 

złotych), o kwotę 3.195.500,00 PLN (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 3.200.500,00 

PLN (trzy miliony dwieście tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 31.955 (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. Nowe udziały objęła Pani Karolina 

Szablewska-Olejarz, a do Spółki jako aport wniesiono przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC prowadzone przez 

Panią Karolinę Szablewską-Olejarz pod firmą Aidem Media z siedzibą w Gdańsku, w ramach działalności gospodarczej; 

 uchwały z dnia 8 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 3.200.500,00 PLN (trzy 

miliony dwieście tysięcy pięćset złotych) o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) do kwoty 5.200.500,00 PLN 

(pięć milionów dwieście tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości 

nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. Nowe udziały objęła spółka ATM Grupa S.A., a w wyniku umowy darowizny 

zawartej dnia 2 września 2010 roku przez Panią Karolinę Szablewską-Olejarz oraz Pana Marcina Olejarz, Pan Marcin 

Olejarz stał się wspólnikiem Spółki, posiadającym 12.005 (dwanaście tysięcy pięć) udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 1.200.500 (jeden milion dwieście tysięcy pięćset); 
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 uchwały z dnia 1 października 2010 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 5.200.500,00 PLN (pięć 

milionów dwieście tysięcy pięćset złotych) o kwotę 1.200.500,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy pięćset złotych) do 

kwoty 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) poprzez umorzenie 12.005 (dwanaście tysięcy pięć) udziałów o wartości 

nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy, należących do Pana Marcina Olejarz; 

 uchwały z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 4.000.000,00 PLN (cztery 

miliony złotych) o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) do kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) 

poprzez utworzenie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. Nowe 

udziały objęła spółka We Are One Ltd, a jako aport wniesiono 3 (trzy) udziały w kapitale zakładowym spółki BoomBit 

Games Ltd. 

W dniu 28 lutego 2018 roku Pani Karolina Szablewska-Olejarz dokonała darowizny 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów 

Emitenta o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy, łącznie 1.000.000 (jeden milion złotych) PLN na rzecz Pana 

Marcina Olejarz, który w wyniku darowizny ponownie stał się udziałowcem Spółki. 

W dniu 21 maja 2018 roku przyjęty został plan przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną pod firmą BoomBit S.A. W dniu  

9 lipca 2018 roku przyjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników Emitenta w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną 

oraz zawarta została umowa spółki BoomBit S.A. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 lipca 2018 roku. Na podstawie powyższej uchwały zostało utworzone 6.000.000 

(sześć milionów) Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 

0000001 do 1000000 oraz 6.000.000 (sześć milionów) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000. 

W Uchwale Emisyjnej z dnia 7 sierpnia 2018 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć 

milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy 

złotych) do kwoty nie niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.600.000,00 

PLN (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion 

dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Emitent w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BoomBit S.A. podjętej w dniu 7 sierpnia 2018 roku  

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii D, emisji imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

statutu Spółki, warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy warrantów serii A. Wszystkie warranty subskrypcyjne 

serii A zostały objęte przez Pana Ivana Trancika. 

W dniu 21 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany 

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sprawie emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 lutego 2019 roku dokonano zmiany uchwały nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sieprnia 2018 roku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki  

z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą 

niż 650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów 

pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.650.000,00 PLN (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez 

emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Emitent w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 21 lutego 2019 roku  

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, 

emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz w sprawie zmiany statutu Spółki warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 120.000 PLN (sto dwadzieścia 
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tysięcy złotych) poprzez emisję 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 

0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii B. 

Program motywacyjny utworzony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia BoomBit S.A. z dnia 

21 lutego 2019 roku ma na celu stworzenie mechanizmu wpływającego na zwiększenie wartości Spółki i Grupy oraz 

umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości 

Grupy. Szczegóły realizacji uprawnień w ramach programu motywacyjnego zostały przyjęte w regulaminie programu 

motywacyjnego. 

Emitent w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 21 lutego 2019 roku  

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

statutu Spółki warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (stu dwadziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii C. Po rejestracji warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A.  

z dnia 21 lutego 2019 roku, wszystkie warranty subskrypcyjne serii C zostaną przeznaczone do objęcia przez Panią Katchee 

Chimowitz. 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku, 31 grudnia 2017 roku, ani w Dacie Prospektu akcje (udziały) Emitenta nie były przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

21.1.2 Akcje, które nie reprezentują kapitału 

Nie istnieją akcje Emitenta, które nie reprezentują kapitału. 

21.1.3 Akcje posiadane przez Emitenta, w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 

Emitent nie posiada akcji własnych. Podmioty zależne od Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. 

21.1.4 Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

Uchwałą nr 10 podjętą w dniu 7 sierpnia 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem  

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Spółka podjęła decyzję  

o wyemitowaniu nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do 

objęcia nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, pod warunkiem zarejestrowania 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy warrantów serii A. Cena emisyjna jednej Akcji Serii 

D wynosi 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). Wszystkie warranty subskrypcyjne serii A zostały objęte przez Pana Ivana Trancika. 

Wynikające z warrantów serii A prawa do objęcia Akcji Serii D mogą być zrealizowane przez uprawnionego nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2019 roku. Pan Ivan Trancik w zamian za objęcie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A Emitenta, dających prawo do objęcia 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D Emitenta wniósł do spółki Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) jako wkład niepieniężnego udziały 

stanowiące 100% kapitału zakładowego w spółce Cellense s.r.o. oraz objął 510 (pięćset dziesięć) udziałów w kapitale 

zakładowym spółki Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) 

każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równej 25.500,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) stanowiące 

51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego spółki Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.). W ramach 

transakcji Pan Ivan Trancik zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Emitenta 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym 

spółki Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) oraz łącznej 
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wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych). W wyniku dokonania sprzedaży udziałow spółki SuperScale Sp. z o.o.,  

o której mowa w zdaniu poprzednim Pan Ivan Trancik oraz Emitent obecnie są wspólnikami posiadającymi 50% (pięćdziesiąt 

procent) udziałów w kapitale zakładowym SuperScale Sp. z o.o. każdy. Spółka Cellense s.r.o., której założycielem jest Pan 

Ivan Trancik zajmuje się doradztwem w zakresie Business Intelligence, optymalizacji Monetyzacji oraz finansowania lub 

prowadzenia kampanii User Acquisition. 

W dniu 28 listopada 2018 roku zostały podpisane następujące umowy: (i) umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem, spółką 

Tern 3 Sp. z o.o. (obecnie: SuperScale Sp. z o.o.) oraz Panem Ivanem Trancikiem; (ii) umowa wspólników pomiędzy 

Emitentem a Panem Ivanem Trancikiem; oraz (iii) umowa w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych pomiędzy Emitentem 

a Panem Ivanem Trancikiem, na podstawie których strony umów uzgodniły planowane zmiany właścicielskie, o których mowa 

powyżej. W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tern 3 Sp. z o.o. 

(obecnie: SuperScale Sp. z o.o.), w ramach którego została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 

oraz przeznaczeniu nowych udziałów do objęcia przez Emitenta oraz Pana Ivana Trancika. W wykonaniu umów zawartych 

w dniu 28 listopada 2018 roku, Pan Ivan Trancik dokonał zbycia na rzecz Emitena 1% udziałów w kapitale zakładowym spółki 

SuperScale Sp. z o.o. Na Datę Prospektu zmiany wynikające z powyżej wskazanych czynności są w trakcie rejestracji  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Po wniesieniu udziałów spółki Cellense s.r.o. przez Pana Ivana Trancik do spółki SuperScale Sp. z o.o., objęciu przez Pana 

Ivana Trancik udziałów w kapitale zakładowym spółki SuperScale Sp. z o.o. oraz sprzedaży przez Pana Ivana Trancik na 

rzecz Emitenta 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki SuperScale 3 Sp. z o.o., struktura udziału w kapitale 

zakładowym SuperScale Sp. z o.o. przedstawia się następująco: 

 BoomBit S.A. – 50% udziału w kapitale zakładowym SuperScale Sp. z o.o.; 

 Ivan Trancik – 50% udziału w kapitale zakładowym SuperScale Sp. z o.o. 

Pan Ivan Trancik na Dzień Prospektu nie jest powiązany z Emitentem. Spółka Cellense s.r.o. przed zawarciem przedmiotowej 

transakcji świadczyła Grupie Emitenta usługi doradztwa w zakresie m.in. Business Intelligence oraz optymalizacji 

Monetyzacji. 

W Dacie Prospektu warranty subskrypcyjne serii A zostały w całości objęte przez Pana Ivana Trancika. 

Uchwałą nr 5 podjętą w dniu 21 lutego 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie ustanowienia 

w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych 

warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany statutu Spółki, Spółka podjęła decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) 

warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji 

zwykłych imiennych serii E, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 120.000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 

240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii B. Cena emisyjna jednej Akcji Serii 

E wynosi 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). 

Emisja warrantów serii B nie zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w Ustawie o Ofercie 

Publicznej, a warranty emitowane będą nieodpłatnie. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii B będą członkowie zarządów 

podmiotów z Grupy, kluczowi menedżerowie podmiotów z Grupy, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności 

podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na 

podstawie której świadczą pracę lub usługi na rzecz podmiotów z Grupy zgodnie z postanowieniami regulaminu programu 

motywacyjnego ustanowione w Spółce. 

Warranty serii B emitowane będą jako warranty imienne i nie będą podlegały zamianie na warranty subskrypcyjne na 

okaziciela. Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii E. Wynikające z warrantów serii B prawa do objęcia Akcji 

Serii E będą mogły być zrealizowane przez Uczestnika Programu na zasadach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu 

warunków i kryteriów w nim określonych, nie później jednak niż do dnia 1 stycznia 2024 roku. 
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Uchwałą nr 6 podjętą w dniu 21 lutego 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem  

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Spółka podjęła decyzję  

o wyemitowaniu nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do 

objęcia nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F, pod warunkiem zarejestrowania 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 60.000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy warrantów serii C. Cena emisyjna jednej Akcji Serii 

F wynosi 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). 

Emisja warrantów serii C nie zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w Ustawie o Ofercie 

Publicznej, a warranty emitowane będą nieodpłatnie. Uprawnionym do objęcia warrantów serii C będzie Kathee Chimowitz, 

pod warunkiem pozostawania przez Kathee Chimowitz w zarządzie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej 

Spółki (w tym Spółki), lub pełnienia funkcji menedżera podmiotów z Grupy, lub świadczenia usług na podstawie umowy  

o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej na rzecz którejkolwiek spółki z Grupy w momencie zaoferowania warrantów. 

Warranty serii C emitowane będą jako warranty imienne i nie będą podlegały zamianie na warranty subskrypcyjne na 

okaziciela. Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii F. Wynikające z warrantów serii C prawa do objęcia Akcji 

Serii F będą mogły być zrealizowane przez Kathee Chimowitz na zasadach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu 

warunków i kryteriów w nim określonych, nie później jednak niż do dnia 1 stycznia 2024 roku. 

21.1.5 Prawa nabycia lub zobowiązania co do kapitału docelowego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku ani w Dacie Prospektu Emitent nie posiadał informacji o prawach nabycia lub zobowiązaniach 

w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia 

kapitału, a także o ich warunkach. Walne Zgromadzenie Emitenta do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz do Daty Prospektu nie 

podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, za wyjątkiem podwyższenia kapitału zakładowego w celu emisji 

Akcji Serii C oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  

w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy warrantów serii A, które zostały opisane w punkcie 21.1.4 

powyżej. 

21.1.6 Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione 

warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 

Emitent na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadał ani w Dacie Prospektu nie posiada informacji o kapitale dowolnego 

członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie 

się on przedmiotem opcji. 
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21.1.7 Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego 

Zmiany kapitału zakładowego podczas funkcjonowania Emitenta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

następowały na podstawie następujących uchwał Zgromadzenia Wspólników: 

 uchwały z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.195.500,00 PLN (trzy 

miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 31.955 (trzydzieści jeden tysięcy 

dziewięćset pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. Nowe udziały objęła Pani 

Karolina Szablewska-Olejarz, a do Spółki jako aport wniesiono przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC prowadzone 

przez Panią Karolinę Szablewską-Olejarz pod firmą Aidem Media z siedzibą w Gdańsku, w ramach działalności 

gospodarczej; 

 uchwały z dnia 8 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa 

miliony złotych) poprzez utworzenie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto 

złotych) każdy. Nowe udziały objęła spółka ATM Grupa S.A. i pokryła je wkładem pieniężnym; 

 uchwały z dnia 1 października 2010 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.200.500,00 PLN (jeden 

milion dwieście tysięcy pięćset złotych) poprzez umorzenie 12.005 (dwanaście tysięcy pięć) udziałów o wartości 

nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy; 

 uchwały z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa 

miliony złotych) poprzez utworzenie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto 

złotych) każdy. Nowe udziały objęła spółka We Are One Ltd, a jako aport wniesiono 3 (trzy) udziały w kapitale 

zakładowym spółki BoomBit Games Ltd. 

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia  

9 lipca 2018 roku w sprawie przekształcenia spółki pod firmą Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną pod firmą BoomBit Spółka Akcyjna, warunków przekształcenia, zgody na brzmienie statutu spółki przekształconej 

oraz wyboru członków organów spółki przekształconej nastąpiło przekształcenie Aidem Media Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą BoomBit Spółka Akcyjna. Na podstawie powyższej uchwały zostało 

utworzone 6.000.000 (sześć milionów) Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych 

numerami od 0000001 do 6000000 oraz utworzone 6.000.000 (sześć milionów) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN 

(pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 6000000. 

W Uchwale Emisyjnej z dnia 7 sierpnia 2018 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć 

milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy 

złotych) do kwoty nie niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.600.000,00 

PLN (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion 

dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Emitent w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BoomBit S.A. podjętej w dniu 7 sierpnia 2018 roku  

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii D, emisji imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

statutu Spółki, warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy warrantów serii A. Wszystkie warranty subskrypcyjne 

serii A zostały objęte przez Pana Ivana Trancika. 
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W dniu 21 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany 

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sprawie emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 lutego 2019 roku dokonano zmiany uchwały nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sieprnia 2018 roku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki  

z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą 

niż 650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów 

pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.650.000,00 PLN (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez 

emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C  

o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Emitent w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 21 lutego 2019 roku  

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii E, 

emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz w sprawie zmiany statutu Spółki warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 120.000 PLN (sto dwadzieścia 

tysięcy złotych) poprzez emisję 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 

0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii B. 

Program motywacyjny utworzony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia BoomBit S.A. z dnia 

21 lutego 2019 roku ma na celu stworzenie mechanizmu wpływającego na zwiększenie wartości Spółki i Grupy oraz 

umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości 

Grupy. Szczegóły realizacji uprawnień w ramach programu motywacyjnego zostały przyjęte w regulaminie programu 

motywacyjnego. 

Emitent w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. podjętej w dniu 21 lutego 2019 roku  

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

statutu Spółki warunkowo podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 

120.000 (stu dwadziestu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów serii C. Po rejestracji warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A.  

z dnia 21 lutego 2019 roku, wszystkie warranty subskrypcyjne serii C zostaną przeznaczone do objęcia przez Panią Katchee 

Chimowitz. 
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21.2  Statut Emitenta 

21.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w umowie Spółki i statucie, w którym 

są one określone 

Przedmiot działalności Emitenta określa § 5 Statutu. Przedmiotem działalności Emitenta jest: 

a) PKD 18.20.Z  Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

b) PKD 33  Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, 

c) PKD 46.18.Z  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 

d) PKD 46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

e) PKD 46.43.Z  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 

f) PKD 46.51.Z  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

g) PKD 46.52.Z  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 

h) PKD 47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

i) PKD 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

j) PKD 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

k) PKD 58.11.Z  Wydawanie książek, 

l) PKD 58.13.Z  Wydawanie gazet, 

m) PKD 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

n) PKD 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza, 

o) PKD 58.21.Z  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

p) PKD 58.29.Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

q) PKD 59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

r) PKD 59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 

s) PKD 59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów, 

t) PKD 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

u) PKD 60  Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, 

v) PKD 61  Telekomunikacja, 

w) PKD 62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem, 

x) PKD 62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

y) PKD 62.03.Z  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

z) PKD 62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

aa) PKD 63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

bb) PKD 63.12.Z  Działalność portali internetowych, 

cc) PKD 63.91.Z  Działalność agencji informacyjnych, 

dd) PKD 68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

ee) PKD 68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

ff) PKD 73.1  Reklama, 

gg) PKD 73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej, 

hh) PKD 91.01.B  Działalność archiwów, 

ii) PKD 95.11.Z  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 
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21.2.2 Podsumowanie wszystkich postanowień umowy Spółki, Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się 

do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

21.2.2.1 Zarząd 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. 

Skład Zarządu 

Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu 

są powoływani i odwoływani bezwzględną większością głosów przez Radę Nadzorczą. Mandaty członków Zarządu wygasają 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, kieruje jej działalnością i zarządza majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed 

sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone KSH lub 

Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Szczegółowe zasady organizacji  

i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez 

Zarząd i zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany zarządzać sprawami i majątkiem Spółki oraz 

spełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i 

Rady Nadzorczej. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu 

posiedzenia Zarządu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. 

Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem 

posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków 

Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, w przypadku Zarządu 

jednoosobowego, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, dwóch członków Zarządu łącznie. Powołanie prokurenta wymaga 

jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu.  

Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania 

w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 

W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. 

Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności 

prawnych. 

Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego 

powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał 

konflikt interesów. 

Zasady wynagrodzenia członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą. 
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21.2.2.2 Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Skład Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje 

Walne Zgromadzenie, z poniższym zastrzeżeniem: 

a) tak długo jak Karolina Szablewska-Olejarz oraz Marcin Olejarz będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie akcje 

Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

– akcjonariuszowi Karolinie Szablewskiej-Olejarz oraz akcjonariuszowi Marcinowi Olejarzowi będzie łącznie 

przysługiwało uprawnienie osobiste do wspólnego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; 

b) tak długo jak spółka ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich będzie akcjonariuszem posiadającym akcje 

Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

– akcjonariuszowi ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do 

powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; 

c) tak długo jak spółka We Are One Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr będzie akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki 

reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  

– akcjonariuszowi We Are One Ltd. z siedzibą w Larnace będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania  

i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.  

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych, o których mowa w powyższych 

punktach a) – c), następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. 

W przypadku utraty przez danego akcjonariusza uprawnienia osobistego, o którym mowa w powyższych punktach a) – c),  

w szczególności w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 

wskazanego poziomu, uprawnienie osobiste wygasa, a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej 

uprawnione jest Walne Zgromadzenie. 

Z zastrzeżeniem powyższego akapitu, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie  

z punktami a) – c) powyżej, niezależnie od przyczyny (w tym w przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej 

funkcji), prawo do powołania nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, 

przysługuje temu akcjonariuszowi, który powołał pierwotnie członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, o ile 

akcjonariusz ten nie utracił uprawnienia osobistego do powołania takiego członka Rady Nadzorczej. W przypadku 

niepowołania przez określonego akcjonariusza nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, uprawnienie osobiste danego akcjonariusza wygasa, a do powoływania  

i odwoływania nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie. 

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany 

do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji. Przewodniczący 

może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka 

Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne 

Zgromadzenie. Statut nie określa kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. 

Każdy Członek Rady Nadzorczej oświadcza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej czy spełnia kryteria 

niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich 

okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. Na Datę Prospektu niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są 

Pan Wojciech Napiórkowski oraz Pan Szymon Okoń. 
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Kompetencje Rady Nadzorczej 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w KSH i w Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

2) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzania 

czynności rewizji finansowej Spółki,  

3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, 

4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,  

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,  

6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,   

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu),  

8) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub jakichkolwiek praw udziałowych w spółkach prawa 

handlowego, 

9) wyrażanie zgody na zbycie lub rozporządzenie akcjami, udziałami lub prawami udziałowymi w innej spółce prawa 

handlowego, 

10) wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, 

11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie nieruchomością należącą do majątku Spółki, 

12) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określa zasady organizacji i sposób działania Rady 

Nadzorczej. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,  

a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki 

podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia 

otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien 

zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 

Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady 

Nadzorczej. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady 

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez 

wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy jej 

członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają 

zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. 

We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego, powołania 

członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna, jak 

uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu 

powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. 
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Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie 

interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której 

zaistniał konflikt interesów. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

21.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdą klasą istniejących akcji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie o Ofercie Publicznej, 

Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz statucie Spółki.  

Prawa majątkowe związane z akcjami 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują między innymi następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do udziału w zysku (dywidendy) 

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale 

zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.  

W zgodzie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte 

straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 

obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz 

termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej 

niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony  

w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW. 

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu 

giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z emitowaniem instrumentów 

finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i wykonywaniem praw z instrumentów 

finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje  

w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem 

giełdowym, w tym czynności związanych z notowaniem akcji z prawem poboru lub prawem do dywidendy, związanych  

z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem emitenta, czy też zmianą wartości nominalnej instrumentów finansowych tego 

emitenta. W związku z powyższym na Emitencie spoczywa obowiązek poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy 

i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty. 

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy 

przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. 

Jeżeli w tym terminie emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych na które dywidenda nie będzie wypłacana, 

wówczas jest on zobowiązany przekazać KPDW oraz właściwym uczestnikom powyższe informacje najpóźniej do dnia 

dywidendy. Ponadto w tym terminie emitent przekazuje: (i) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, 
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informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz numer konta podmiotowego,  

o którym mowa w § 25 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz  

(ii) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie 

wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać 

najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych  

w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, 

zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, 

wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych  

w § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby 

systemu depozytowego. 

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia 

określonego w przepisach KC. 

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i procedur związanych z wypłatą dywidendy w przypadku posiadaczy akcji 

będących nierezydentami zostały opisane w punkcie 4.11.1.2 oraz 4.11.1.8 Części IV Prospektu. 

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru) 

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH Akcjonariusze akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych  

w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji (art. 433 § 1 KSH). 

Na podstawie art. 433§ 2 KSH Wwalne zZgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub  

w części, powołując się na interes Spółki (art. 433 § 2 KSH). Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały 

Walnego walnego Zgromadzeniazgromadzenia, która wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. Pozbawienie 

akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 

walnego Zgromadzenia zgromadzeniaSpółki, po przedstawieniu przez Zarząd zarząd Walnemu walnemu Zgromadzeniu 

zgromadzeniu Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 

akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Zwolnienie z obowiązku przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała 

o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),  

z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta  

w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Zgodnie z art. 433 § 6 KSH Prawo prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów 

wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH). 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta 

Na podstawie art. 474 KSH Aakcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia 

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. (art. 474 § 1 KSH). Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku 

do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. (art. 474 § 2 KSH). Podział majątku między 

poszczególnych akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji  

i wezwaniu wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale 

majątku. Statut Spółki nie wprowadza również odrębnych zasad podziału. 

Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów 

wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi prawo 

głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie obciążania Akcji. 
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Prawo do zbywania posiadanych akcji 

Zgodnie z art. 337 KSH Akcje akcje Spółki spółki są zbywalne (art. 337 § 1 KSH), przy czym statut może uzależnić 

rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami 

imiennymi (art. 337 § 2 KSH). W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli 

statut nie stanowi inaczej (art. 337 § 3 KSH). W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego 

nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku 

braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy 

niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji (art. 337 § 4 KSH). Zbycie akcji w postępowaniu 

egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki (art. 337 § 5 KSH). 

Na podstawie art. 338 KSH Ddopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub 

jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 1 KSH). 

Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji 

lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia 

zawarcia umowy (art. 338 § 2 KSH). 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

Poniżej zostały wskazane prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki, z pominięciem praw i obowiązków 

związanych z Walnym Zgromadzeniem, które stanowią przedmiot następnego podrozdziału. Do praw o charakterze 

korporacyjnym akcjonariuszy Spółki należą w szczególności: 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, 

może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych w art. 486-487 KSH. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 

o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH 

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu bezpłatnie odpisów 

dokumentów sporządzonych w związku z procesem łączenia, podziału lub przekształcania Spółki.  

Zgodnie z art. 505 § 1 KSH akcjonariusz spółki łączonej ma prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan połączenia; 

 sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe 

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane; 

 dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH; 

 sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH; 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 540 § 1 KSH akcjonariusz spółki dzielonej lub przejmującej ma prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan podziału; 

 sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek przejmujących, za trzy 

ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone; 

 dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH; 

 sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów połączenia, o których mowa  

w art. 536 KSH; 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.  
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Zgodnie z art. 561 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu spółki następujące dokumenty: 

 plan przekształcenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 558 KSH; 

 opinię biegłego rewidenta, o której mowa w art. 559 § 4 KSH. 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 

w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 

Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka posiada, 

w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 

odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Prawo do zamiany akcji 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa 

lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie ze Statutem, akcje Spółki, za wyjątkiem Akcji Imiennych, są akcjami 

zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 

dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa (art. 4061 § 1 KSH). Akcje na okaziciela mające 

postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną 

złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,  

w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (art. 4063 § 1 

KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż 

po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (art. 4121 § 2 KSH). 

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH), za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych 

co do głosu (art. 352 KSH). Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 § 2 KSH). Akcjonariusz może 

głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). 

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). W przypadku spółki 

publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga 

opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 4121 § 2 KSH). Regulamin Walnego Zgromadzenia – a w jego 

braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Jednocześnie spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 4121 § 4 KSH). 

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to 

regulamin walnego zgromadzenia (art. 4111 § 1 KSH). 
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Statut nie wprowadza szczególnych postanowień w przedmiocie ograniczenia prawa głosowania, jak i kumulacji głosów 

akcjonariuszy. Akcje Serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda z Akcji Serii A uprawnia do dwóch 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki 

publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed odbyciem Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd, w przypadku spółki publicznej, jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 

wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH). 

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 KSH). 

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na 

celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce 

powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH). W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi 

przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 

(art. 425 § 1 KSH). 

Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje zarówno zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych 

organów, jak i akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do 

udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariuszowi nieobecnemu na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 KSH). 

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości 

o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). Powództwo  

o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 

ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie 

rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 KSH). 

W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje 

zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek 

pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 

jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych (art. 423 § 2 KSH). 
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Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien 

być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje 

inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 KSH). 

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych 

akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 § 5 KSH). 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej 

sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane 

przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). Jeżeli 

w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają 

jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. 

Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady 

nadzorczej, nie dokonuje się wyborów (art. 385 § 7 KSH). Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady 

nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, 

powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie. 

Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak 

głosy akcji niemych (art. 385 § 9 KSH). 

Prawo do uzyskania informacji o spółce 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 

dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 KSH). Zarząd może 

udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest 

obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego 

zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie 

internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 

KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym 

zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu 

walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz 

z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu 

zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego 

zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH). 

Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce  

z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych 

lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH), a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę 

odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu (art. 428 § 3 KSH). 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił 

sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 

§ 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono 

udzielenia informacji (art. 429 § 2 KSH). Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 

spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 

Spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie 

raportu bieżącego (§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia o Raportach). 
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Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do 

żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą 

elektroniczną 

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu 

oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 

uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, 

powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz 

spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na 

który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 

walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób 

Akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu, mogą złożyć wniosek  

o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają 

prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz  

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

Akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na piętnaście dni przed 

Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał  

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych przez 

zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

21.2.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji 

Zgodnie z art. 415 § 1 KSH prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki wynikające z zapisów Statutu mogą zostać zmienione 

uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością trzech czwartych oddanych głosów. Zmiana taka wchodzi w życie  

z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto, uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca 

świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody 

wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Zmiana taka również wchodzi w życie z chwilą wpisania jej do rejestru 

przedsiębiorców KRS. 

21.2.5 Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń 

akcjonariuszy 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku lub w Warszawie. 

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się 

odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jednakże Rada Nadzorcza jest uprawniona do 

zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie dokona tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd aktualizuje 
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się również w przypadku, kiedy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego 

i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W takim przypadku Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę 

dotyczącą dalszego istnienia spółki. 

Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia 

(art. 400 § 1 KSH). Żądanie takie powinno być złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących 

z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa 

powyżej podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, 

na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 

pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH). 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu 

oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki 

prowadzącej giełdę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  

Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

 datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

 precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w tym m.in. 

informacje o prawie akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał, sposobie wykonywania prawa głosu przez 

pełnomocnika; 

 dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

 informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

 wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się 

podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 

Zgromadzenia; oraz 

 wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, powyższe informacje podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości w formie 

raportu bieżącego. Raport taki powinien zawierać również treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które 

mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz – w przypadku zmiany Statutu – dotychczasowe jego 

postanowienia oraz treść proponowanych zmian. 

Dodatkowo Emitent zobowiązany będzie do zamieszczenia i utrzymywania na swojej stronie internetowej następujących 

danych: 

 ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 

 informacji o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów 

– o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów; 

 dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu; 

 projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; 
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 formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są 

one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają zarówno z przepisów prawa, w szczególności KSH, jak i Statutu Emitenta. 

Zgodnie z KSH oraz Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy,  

 podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia 

prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

 udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

 podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

 zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

 likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora, 

 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 

kodeksu spółek handlowych, 

 nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;  

 zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

 zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,  

 ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

 uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

 podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, 

 określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia 

dywidendy),  

 podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez 

akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. 

Walne Zgromadzenie Emitenta może również podjąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta. 

Wymagana jest w tym wypadku większość dwóch trzecich głosów. Zgodnie ze Statutem Emitenta, jeżeli uchwała Walnego 

Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić 

bez wykupu Akcji. Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 KSH oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym uchwały o podwyższeniu  

i obniżeniu kapitału zakładowego, zapadają większością 3/4 głosów.  

Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części 

członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Zasady funkcjonowania 

Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności 

jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie 

wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin 

Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego 

Zgromadzenia. 
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Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały. 

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem 

zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

Walnego Zgromadzenia. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami  

o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i 

na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych 

nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

21.2.6 Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie 

lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut ani regulaminy Emitenta, za wyjątkiem postanowień dotyczących uprzywilejowania Akcji Serii A co do głosu, nie 

zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 

Emitentem. Na Datę Prospektu Spółce nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie 

spowodować zmiany w sposobie kontroli Spółki.  

21.2.7 Wskazanie postanowień umowy Spółki, statutu lub regulaminów, regulujących progową wielkość 

posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania Akcji przez 

akcjonariusza 

Statut oraz regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po 

przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8 Opis warunków nałożonych zapisami umowy Spółki i Statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany 

kapitału 

Zasady te są w Spółce tożsame z zasadami określonymi wymogami obowiązującego prawa. 
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22 ISTOTNE UMOWY 

Poniżej opisano istotne umowy zawarte przez Grupę Emitenta w okresie dwóch lat poprzedzających Datę Prospektu, a także 

umowy zawarte w okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą istotnych praw lub obowiązków Spółki na Datę 

Prospektu. 

Za istotne zostały uznane: (i) umowy zawierane w normalnym toku działalności podmiotów z Grupy o wartości przekraczającej 

10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, wynikających z rocznego 

sprawozdania finansowego, (ii) istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności podmiotów z Grupy, które nie 

spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże kwalifikowane przez Emitenta jako istotne ze 

względu na ich znaczący wpływ na kluczowe dla Grupy obszary działalności, oraz (iii) istotne umowy zawierane poza 

normalnym tokiem działalności Spółki. 

Umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności zostały uznane za istotne ze względu na: (i) ich wartość stanowiącą co 

najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, wynikających  

z rocznego sprawozdania finansowego lub (ii) ich znaczący wpływ na kluczowe dla Grupy obszary działalności lub na ich 

finansowanie. 

Spółka nie jest uzależniona od żadnej umowy przemysłowej, handlowej czy finansowej. 

Umową zawartą poza normalnym tokiem działalności jest umowa umowę ubezpieczenia z UNIQA TU S.A. zgodnie  

z dokumentem Polisy nr 642500132601, w dniu 10 lipca 2018 roku Emitent obejmująca ubezpieczenie mienia od ognia  

i zdarzeń losowych (budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne oraz środki obrotowe), ubezpieczenie 

mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Ubezpieczenie obowiązuje w okresie od 27 lipca 2018 roku do 26 lipca 2019 roku. 

Poniżej przedstawiono umowy zawierane w normalnym toku działalności, które zostały uznane za istotne na podstawie 

przedstawionych powyżej kryteriów istotności. 

Emitent zawarł w maju 2012 roku umowę z Tapjoy Inc. w celu dostarczenia przez Tapjoy Inc. reklam, które będą wyświetlane 

w aplikacjach Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, na podstawie ogólnych warunków zamieszczonych 

na stronie internetowej Tapjoy Inc. Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent jest uprawniony do czerpania części zysku 

wygenerowanego przez wyświetlane reklamy. Każda ze stron umowy może ją w każdej chwili wypowiedzieć, zachowując  

30-dniowy okres wypowiedzenia. Przybliżona wartość roczna umowy wynosi 2.700.000 PLN (na bazie danych z 2017 roku). 

BoomBit Games Ltd. zawarła w dniu 12 września 2016 roku umowę licencyjną z Cheetah Technology Corporation Limited  

z siedzibą w Hong Kongu. Umowa została zawarta w celu upoważnienia Cheetah Technology Corporation Limited do 

dostosowania do danego rynku (co obejmuje optymalizację gier do określonych wymagań odpowiadających standardom 

wskazanych w umowie powszechnie używanych telefonów oraz zapewnienie użytkownikom z rynków, na których była 

dostępna gra udogodnień sprawiających, że gra będzie dla nich atrakcyjniejsza), publikowania oraz udostępniania do 

sprzedaży gier Through the Fog oraz Cell Connect. Czas trwania umowy został określony na trzy lata, jednak Cheetah 

Technology Corporation Limited przysługuje prawo do jej przedłużenia. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym w ściśle określonych okolicznościach np. w przypadku niewykonywania przez drugą stronę 

zobowiązań wynikających z umowy. Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące BoomBit Games Ltd. wynosi 

500.000 USD oraz 50% udziału w przychodach wygenerowanych przez gry. 

BoomBit Games Ltd. zawarła w dniu 29 grudnia 2017 roku umowę licencyjną z Cheetah Technology Corporation Limited  

z siedzibą w Hong Kongu. Umowa została zawarta w celu upoważnienia Cheetah Technology Corporation Limited do 

dostosowania do danego rynku, publikowania oraz udostępniania do sprzedaży gier (umowa dotyczy trzydziestu gier  

z portfolio BoomBit Games Ltd.; innych, niż objęte umową z dnia 12 września 2018 roku). Czas trwania umowy został 

określony na trzy lata, jednak stronom przysługuje prawo do jej przedłużenia, jak również do wypowiedzenia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w ściśle określonych okolicznościach np. w przypadku niewykonywania przez drugą stronę 

zobowiązań wynikających z umowy. Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące BoomBit Games Ltd. wynosi 

2.000.000 USD oraz 50% udziału w przychodach wygenerowanych przez gry. 
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BoomBit Games Ltd. zawarła w dniu 29 grudnia 2017 roku umowę sprzedaży oprogramowania gier Dancing Line oraz 

Dancing Ball z Cheetah Technology Corporation Limited za wynagrodzeniem w wysokości 5.000.000 USD. W wyniku 

zawarcia umowy spółka Cheetah Technology Corporation Limited nabyła wszelkie prawa własności intelektualnej związane 

ze zbywanymi grami, przy czym zawarcie umowy miało skutek zobowiązujący, a przejście praw na Cheetah Technology 

Corporation Limited nastąpiło po otrzymaniu przez ten podmiot od BoomBit Games Ltd umożliwiających edycję kodów 

źródłowych, tj. z dniem 5 marca 2018 roku (a więc po nabyciu w dniu 1 marca 2018 roku przez BoomBit Games Ltd praw do 

gry Dancing Line od Emitenta). BoomBit Games Ltd. zawarła w dniu 28 stycznia 2018 roku umowę licencyjną z Ascella Mobile 

Inc. W wyniku zawartej umowy BoomBit Games Ltd. uzyskał wyłączną licencję na wszelkie prawa, tytuły i udziały w prawach 

własności intelektualnej do gry Tanks a lot!, będącej przedmiotem umowy. BoomBit Games Ltd. zobowiązał się do 

comiesięcznej zapłaty na rzecz Ascella Mobile Inc. 55% zysku wygenerowanego przez licencjonowaną grę. Umowa została 

zawarta na okres dwóch lat. 

Emitent zawarł w dniu 10 października 2016 roku umowę z IronSource Mobile Ltd., której przedmiotem jest prawo do 

dystrybucji oraz promowania reklam dostarczonych przez Emitenta poprzez IronSource Mobile Platform oraz inne platformy. 

Na podstawie umowy Emitent udzielił bezpłatnie firmie IronSource Mobile Ltd. i właściwym stronom trzecim obsługującym 

dowolną platformę używaną przez IronSource prawa oraz licencje do używania, powielania, modyfikowania, 

rozpowszechniania, prezentowania i wyświetlania materiałów reklamowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Przybliżona wartość roczna umowy wynosi 2.300.000 PLN (na bazie danych z 2017 roku). 

Dnia 1 marca 2018 roku Emitent zawarł umowę sprzedaży oprogramowania gry Dancing Ball z BoomBit Games Ltd.  

W wyniku zawarcia umowy spółka BoomBit Games Ltd. nabyła wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze zbywaną 

grą. Wynagrodzenie przysługujące Emitentowi z tytułu zawartej umowy wynosi 1.635.000 USD. 

Poza umowami opisanymi powyżej, Emitent nie identyfikuje innych istotnych umów zawieranych przez siebie lub inne 

podmioty z Grupy (w tym zawierane poza normalnym tokiem działalności). 

23 INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE 

O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU 

Za wyjątkiem opinii biegłego rewidenta dotyczącej skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy,  

w Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od ekspertów, którzy działaliby na zlecenie Spółki, w celu 

przygotowania analiz branżowych, czy rynkowych, W dokumentach rejestracyjnych nie zostało zamieszczone oświadczenie 

ani raport eksperta. 

Wszelkie dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł o różnym 

stopniu wiarygodności lub zostały przygotowane na podstawie informacji pochodzących od Zarządu Emitenta. Informacje 

niepochodzące od Zarządu Emitenta zostały powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadzać w błąd, w szczególności nie 

zostały pominięte żadne fakty, które sprawiałyby, że ich powtórzenie jest niedokładne. Źródła wszystkich danych zostały 

podane w źródłach wykresów i tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach gdzie zostały one przytoczone. 

24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

W okresie ważności Prospektu, Emitent udostępni do publicznej wiadomości następujące dokumenty: (i) Statut Emitenta,  

(ii) aktualny odpis z KRS Emitenta, (iii) śródroczne skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za  

1 półrocze 2018, (iv) skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za 2016 i 2017 rok, (v) sprawozdanie 

z badania śródrocznych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta za 1 półrocze 2018  

(vi) sprawozdanie z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta za 2016 i 2017 rok. 

Zostaną one umieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.BoomBit.com), przy czym 

historyczne informacje finansowe podmiotów zależnych Emitenta zostaną udostępnione do publicznej wiadomości wyłącznie 

w wersji papierowej w siedzibie Emitenta. 

Ponadto, niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki 

(www.BoomBit.com) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.vestor.com). Także aneksy do Prospektu oraz 
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komunikaty aktualizujące będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.boobmit.com) oraz na stronie internetowej 

Oferującego (www.vestor.com) (w formie elektronicznej). 

Zgodnie z art. 47 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent, na żądanie osoby zainteresowanej zgłoszone w terminie 

ważności Prospektu, dostarczy tej osobie Prospekt w postaci drukowanej, w miejscu przyjęcia żądania. 

25 INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Informacja o udziałach Emitenta w innych przedsiębiorstwach została przedstawiona w pkt 7 Części III Prospektu.
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IV. Część – Dokument Ofertowy 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia o odpowiedzialności zamieszczone 

zostały w punkcie 1 Części III Prospektu. 

2 CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi Emitenta przedstawione zostały w punkcie 3 Części II Prospektu. 

3 ISTOTNE INFORMACJE 

3.1 Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w Dacie Prospektu Grupa Emitenta dysponuje odpowiednim i wystarczającym kapitałem 

obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w okresie co najmniej dwunastu miesięcy 

od daty zatwierdzenia dokumentu ofertowego. Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą 

wystąpić w przyszłości. 

Kapitał obrotowy rozumiany jest jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych 

płynnych zasobów w celu terminowego spłacania swoich zobowiązań. 

3.2 Kapitalizacja i zadłużenie 

Zarząd Grupy Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 31 stycznia 2019 r. kapitalizacja i zadłużenie Grupy Emitenta 

mają wartość oraz strukturę zgodną z wielkościami przedstawionymi poniżej. 

Tabela: Kapitały i zadłużenie Grupy Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 31.01.2019 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem: 14 186 

– gwarantowane - 

– zabezpieczone - 

– Niegwarantowane/niezabezpieczone 14 186 

Zadłużenie długoterminowe ogółem: - 

– gwarantowane - 

– zabezpieczone - 

– Niegwarantowane/niezabezpieczone - 

Kapitały własne 33 095 

Kapitał podstawowy 6 000 

Kapitał zapasowy 9 205 

Kapitał z aktualizacji wyceny - 

Różnice kursowe z przeliczenia 922 

Zyski zatrzymane 17 027* 

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące -59 

Zadłużenie i kapitał własny razem 47 281 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Wartość zadłużenia netto Grupy Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 31.01.2019 

Środki pieniężne 2 601 

Ekwiwalenty - 

Papiery - 

Płynność 2 601 

Bieżące należności finansowe - 

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach - 

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego - 

Inne krótkoterminowe zadł. Fin. 2 838 

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe  2 838 

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto 237 

Długoterminowe kredyty i pożyczki - 

Wyemitowane obligacje - 

Inne długoterminowe zadłużenie finansowe - 

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto - 

Zadłużenie finansowe netto 237 

Źródło: Emitent 

*Dane niezbadane. Zyski zatrzymane przed ujęciem skutków przydzielenia warrantów serii A Panu Ivanowi Trancikowi. Wycena warrantów 

serii A oparta będzie na wycenie akcji Emitenta. Na Dzień Prospektu Grupa Emitenta nie jest w stanie oszacować finalnego wpływu 

przydzielenia warrantów serii A na zyski zatrzymane. 

3.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

Do osób zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą:  

Oferujący oraz Doradca Finansowy 

Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – pełniący rolę oferującego i doradcy finansowego odpowiedzialnego za 

pośredniczenie w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych oraz pełniący rolę organizatora i koordynatora projektu 

polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu Oferty Publicznej (w tym także sporządzenia Prospektu, zgodnie  

z zakresem wskazanym w oświadczeniu Oferującego i Doradcy Finansowego) oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu 

procesu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW. Oferujący 

nie posiada papierów wartościowych Emitenta. 

Wynagrodzenie Oferującego i Doradcy Finansowego jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też 

jest on zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyżej cenie. 

Pomiędzy działaniami Oferującego oraz Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. 

Współoferujący 

Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. pełni rolę Współoferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za pośredniczenie  

w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych. Wynagrodzenie Biura Maklerskiego 

ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też jest on 

zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyżej cenie.  

Współoferujący nie posiada papierów wartościowych Emitenta.  

Pomiędzy działaniami Współoferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.  

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych zaangażowanych 

w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty. 
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Współprowadzący Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i jest podmiotem współodpowiedzialnym za 

koordynację kontaktów i organizację spotkań z inwestorami, a także wykonywanie inne czynności zwyczajowo wykonywane 

przez firmy inwestycyjne w przypadku ofert publicznych akcji.  

Wynagrodzenie Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, 

dlatego też jest on zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyżej 

cenie.  

Współprowadzący Księgę Popytu nie posiada papierów wartościowych Emitenta.  

Pomiędzy działaniami Współofłprowadzącego Księgę Popytu i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.  

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych zaangażowanych 

w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

Doradca Prawny 

Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. – pełni rolę doradcy prawnego przy przeprowadzaniu Oferty 

Publicznej, obejmującą sporządzenie wybranych części Prospektu zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w Prospekcie 

oraz świadczenie usług w postępowaniu przed KNF w procesie zatwierdzania Prospektu Emisyjnego. Wynagrodzenie 

Doradcy Prawnego jest niezależne od przebiegu procesu oferowania Akcji Serii C i ubiegania się o dopuszczenie Akcji 

Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Doradca Prawny ani osoby działające w jego imieniu nie posiadają 

papierów wartościowych Emitenta. 

Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów, z zastrzeżeniem, że członek 

Rady Nadzorczej Pan Szymon Okoń jest równocześnie Partnerem w kancelarii Doradcy Prawnego. 

Biegły rewident 

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję biegłego rewidenta, jest podmiotem 

odpowiedzialnym za wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta jest 

niezależne od przebiegu procesu oferowania akcji i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ani 

też Biegły Rewident ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie są akcjonariuszami Emitenta ani nie posiadają 

kapitałowych papierów wartościowych Emitenta lub jego podmiotów zależnych.  

Zarząd Emitenta 

Celem Zarządu jest pozyskanie z emisji nowych Akcji Serii C w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie 

niniejszego Prospektu kapitału w kwocie ok. 60 mln złotych netto oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. W związku z powyższym Zarząd Emitenta jest zainteresowany tym, aby Spółka pozyskała kapitał przy 

oczekiwanym poziomie rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, a także uzyskała zgodę na dopuszczenie akcji do 

obrotu na rynku regulowanym. 

Pomiędzy Prezesem Zarządu (Pan Marcin Olejarz) występują powiązania rodzinne z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

(Pani Karolina Szablewska-Olejarz). Pani Karolina Szablewska-Olejarz jest żoną Pana Marcina Olejarz. 

3.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 46.200.000,00 PLN (czterdzieści sześć milionów 

dwieście tysięcy złotych). Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych 

Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Wpływy w tym zakresie 

będą przysługiwały Akcjonariuszom Sprzedającym i będą zależne od ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych, które zostaną 

sprzedane przez Akcjonariuszy Sprzedających oraz od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych.  
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Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej wielkości kosztów Oferty, 

zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy  

o Ofercie Publicznej. 

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Nowych Akcji na następujące cele: 

 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) na kampanie marketingowe (User Acquisition, pozyskiwanie 

użytkowników) mające na celu zwiększenie bazy użytkowników gier Free-To-Play Spółki; 

 6.200.000 PLN (sześć milionów dwieście tysięcy złotych) na prace rozwojowe nowych gier oraz narzędzi analitycznych 

w tym Core Engine. 

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych z emisji wynosi 

46.200.000,00 PLN (czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy złotych). Cele te będą sfinansowane wpływami z emisji 

Nowych Akcji. Zgodnie z założeniami Zarządu środki pozyskane z emisji wystarczą na realizację celów emisji, jednak  

w przypadku niepozyskania oczekiwanej kwoty z emisji Nowych Akcji, Emitent będzie finansował zaplanowane cele ze 

środków własnych, przy czym realizacja zaplanowanych celów będzie rozłożona na dłuższy okres. 

Pozyskane środki do czasu realizacji celów emisji Emitent planuje lokować w formie depozytów bankowych. Cel emisji 

związany z User Acquisition będzie realizowany bezpośrednio przez Emitenta. Cel emisji związany z nakładami na prace 

rozwojowe realizowany będzie przez Emitenta i jego spółki zależne do których środki zostaną przekazane w formie pożyczki. 

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji, w szczególności z uwagi na 

zaistnienie zdarzeń uzasadniających zmianę lub brak możliwości realizacji wskazanych powyżej celów emisyjnych. 

Informacje o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmianie przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji zostaną przekazane do 

publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w formie aneksu do Prospektu, a po upływie okresu ważności Prospektu 

w formie raportu bieżącego opublikowanego zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Cele emisji 

1) User Acquisition 

Środki z emisji zostaną wykorzystane m.in. na kampanie marketingowe gier wydawanych przez Grupę Emitenta, których 

promocja będzie kontynuowana lub rozpocznie się w pierwszej połowie 2019 roku. 

Kampanie marketingowe gier Free-To-Play, w przeciwieństwie do gier Premium, trwają w sposób ciągły, a ich intensywność 

oraz nakłady z tym związane, są zwiększane wraz ze wzrostem popularności tytułu. Jest to podejście odmienne niż  

w przypadku gier Premium (w szczególności klasy AAA), gdzie intensywność kampanii jest największa w okresie 

bezpośrednio przed i tuż po premierze. Efektywne działania marketingowe w ocenie Zarządu Emitenta będą głównym 

czynnikiem wpływającym na realizację celów strategicznych Grupy Emitenta. 

W dotychczasowej historii Grupy Emitenta, kampanie marketingowe były przeprowadzane za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych agencji m.in. Bidalgo, Yellowhead oraz Unity Ads, a także we własnym zakresie przez Grupę Emitenta 

za pośrednictwem portalu Facebook. W 2017 roku Grupa Emitenta koncentrowała działania marketingowe na promocji gry 

Tiny Gladiators, których łączny koszt wyniósł 217 tys. USD. 

Na Dzień Prospektu, największa uwaga Zarządu Emitenta w zakresie kampanii marketingowych skupia się na promocji gry 

Tanks a Lot!, której hard launch miał miejsce w sierpniu 2018 roku, gry Darts Club, której hard launch przeprowadzono we 

wrześniu 2018 roku oraz gry Tiny Gladiators 2, której hard launch przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2018 

roku. 

Gra Tanks a Lot! w pierwszych dwóch miesiącach od jej Hard Launch’u wygenerowała szacunkowo 795 tysięcy USD 

przychodów przed podziałem między Grupą Emitenta (wydawcą) a jej twórcą. Gra Darts Club w pierwszym miesiącu od jej 

Hard Launch’u wygenerowała szacunkowo 118 tysięcy USD przychodów. 

Kampanie marketingowe będą realizowane za pośrednictwem różnych kanałów dotarcia do klienta, w szczególności  

z wykorzystaniem Internetu. Głównym sposobem pozyskiwania użytkowników są reklamy w mediach, ze szczególnym 

naciskiem na reklamy online, w tym przede wszystkim reklamy online wyświetlane na urządzeniach mobilnych. Kluczowymi 
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mediami, które Grupa Emitenta planuje wykorzystać do pozyskiwania nowych graczy, będzie globalny portal społecznościowy 

Facebook (MAU na poziomie 2,2 mld użytkowników) oraz sieci reklamowe w tym: Ironsource, Google UAC, Chartboost, 

Vungle, Adcolony oraz Applovin. 

Celem każdej kampanii marketingowej jest zachęcenie oglądającego reklamę do instalacji gry. W zależności od kanału, formy 

reklamy, jej typu oraz samej jakości przygotowanych przez reklamującego materiałów konwersja może być różna, a tym 

samym także tzw. wartość użytkowników, którzy już grę zainstalowali. W zależności od wspomnianych czynników pozyskani 

użytkownicy mogą być bardziej lub mniej zaangażowani w grę, a także monetyzować się w grze w różnym stopniu. Emitent 

monitoruje koszt pozyskania użytkownika z danego kanału, tak aby wybrać najbardziej atrakcyjne sposoby pozyskania 

użytkowników dla danej gry.  

Alokacja środków na kampanie marketingowe wybranych tytułów, ma miejsce w oparciu o szczegółową analizę potencjału 

monetyzacyjnego danej gry. Kluczowymi wskaźnikami branymi pod uwagę przez Grupę Emitenta są User Retention, ARPU 

oraz DAU. Obserwacje wskaźników są prowadzone dla każdego tytułu wydanego przez Emitenta w okresie soft launch-u  

i początkowym okresie po hard launchu gry. Proces ten trwa od 3 do 6 miesięcy i ma na celu zebranie jak największego 

zbioru danych. Na tej podstawie Zarząd Emitenta oraz zespół spółki Cellense (spółka zależna od jednostki 

współkontrolowanej SuperScale Sp. z o.o.) jest w stanie dokonać analizy potencjału monetyzacyjnego gier. Identyfikowane 

są tytuły o najwyższych wartościach KPI, posiadające w opinii Grupy Emitenta duży potencjał do generowania przychodów 

w przyszłości.  

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie testowej kampanii marketingowej. Ma ona na celu zbadanie opłacalności wydatków 

na User Acquisition. Ma ona krótkotrwały i testowy charakter oraz wiąże się ze stosunkowo niewielkim kosztem dla Grupy 

Emitenta. Jest to istotne z tego względu, że nie dla każdej gry, nawet notującej satysfakcjonujące spółkę KPI, Grupa Emitenta 

jest w stanie przeprowadzić efektywną kampanię User Acquisition. W przypadku gdy CPI – Cost Per Install, jest wyższy od 

średniego ARPU czyli koszt instalacji gry przez nowego użytkownika jest wyższy niż oczekiwana wartość wydatków w grze 

przez przeciętnego gracza, Zarząd Emitenta nie podejmuje decyzji o prowadzeniu działań marketingowych. 

Dla tak wyselekcjonowanych tytułów, zespół analityków spółki Cellense przedstawia analizy oraz rekomendacje dotyczące 

planowanych działań marketingowych w tym ich kosztów oraz oczekiwanej liczby nowych użytkowników.  

Na tej podstawie Zarząd Emitenta, podejmuje decyzję o zatwierdzeniu działań marketingowych Grupy Emitenta.  

Kampanie marketingowe gier Grupy Emitenta, będą realizowane we współpracy ze spółką Cellense s.r.o. (spółka zależna od 

jednostki współkontrolowanej SuperScale Sp. z o.o.). Spółka Cellense, z tytułu prowadzonych analiz oraz organizacji 

kampanii marketingowych, otrzymywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe od Emitenta, który będzie również ponosił wszelkie 

koszty związane z wydatkami na User Acquisition.  

Zespół Cellense tworzą eksperci w dziedzinie User Acquisition dla gier Free-To-Play z doświadczeniem dla globalnych 

podmiotów sektora gier mobilnych, takich jak m.in.: Supercell, Rovio, Ubisoft, Gameloft, Tilting Point, Flaregames, Fingersoft, 

Pixel Federation. W opinii Zarządu Emitenta, wysokie kompetencje oraz doświadczenie zespołu Cellense pozwolą na 

skuteczną realizację kampanii marketingowych.  

Łączne szacowane przez Grupę Emitenta nakłady na kampanie marketingowe, w perspektywie 12 miesięcy od Daty 

Prospektu, wynoszą około 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych). 

2) Nakłady na prace rozwojowe 

Środki z emisji zostaną wykorzystane na rozpoczęcie oraz kontynuację prac rozwojowych nad nowymi tytułami gier, których 

premiery zaplanowane są na 2019 rok. Są to m.in.: Archery Club, Sniper Shooter, Shooting Club, Mighty Heroes oraz inne 

tytuły znajdujące się w planie wydawniczym Grupy Emitenta. Szacowane nakłady na prace rozwojowe nowych gier,  

w perspektywie 12 miesięcy od Daty Prospektu, wynoszą około 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych). 

Grupa Emitenta stale prowadzi prace rozwojowe nad autorskim narzędziem o nazwie Core Engine. Jest to uniwersalna część 

gry składająca się ze zbioru algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności możliwych do wykorzystania w innych procesach 

produkcyjnych. Grupa Emitenta identyfikuje to narzędzie jako jedną ze swoich przewag konkurencyjnych pozwalającą na 

optymalizację procesu produkcyjnego gier. W planach Emitenta jest rozwój i dodanie nowych funkcjonalności, które umożliwią 

wzrost efektywności w produkcji gier. Są to przede wszystkim funkcjonalności związane z dodawaniem i kierowaniem 
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działaniami typu Live Ops (dynamiczne oferty oraz specjalne eventy w grze), rozwój Lokalizacji (zwiększenie standardowej 

liczby języków w których dostępne są gry), rozwój trybu Multiplayer oraz narzędzi umożliwiających powiązanie gry  

i użytkowników z portalami social media. Środki pozyskane w ofercie zostaną spożytkowane na rozwój wymienionych 

funkcjonalności i pokryją przede wszystkim wynagrodzenia członków zespołu projektowego, koszty usług obcych, zużycie 

materiałów i energii oraz inne koszty bezpośrednio powiązane z projektem. 

Szacowane nakłady na prace rozwojowe Core Engine, w perspektywie 12 miesięcy od Daty Prospektu, wynoszą około 

1.200.000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych).  

Prace rozwojowe nad nowymi grami oraz narzędziem Core Engine prowadzone będą przez zespoły projektowe w spółkach 

Grupy Emitenta. W opinii Zarządu Emitenta, pracownicy oraz osoby współpracujące z Grupą Emitenta posiadają wysokie 

kwalifikacje oraz odpowiednie doświadczenie, które pozwolą na skuteczny rozwój nowych gier oraz dalsze rozwijanie 

narzędzia Core Engine. 

Łączne nakłady na prace rozwojowe związane z nowymi grami oraz rozwojem narzędzi biznesowych w perspektywie 12 

miesięcy od Daty Prospektu, Grupa Emitenta szacuje na około 6.200.000,00 PLN (sześć milionów dwieście tysięcy złotych). 

Planowany (orientacyjny) harmonogram realizacji celów emisyjnych: 

 Działalność marketingowa i promocja nowych gier Grupy Emitenta (User Acquisition): I półrocze 2019 – koniec 2020 r. 

 Nakłady na prace rozwojowe: I półrocze 2019 – koniec 2019 r. 

4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH 

DO OBROTU 

4.1 Opis typu i rodzaju papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty Publicznej jest do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii 

C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i do 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) Akcji 

Serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

4.2 Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe 

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu. Zmiana 

statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być 

podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji 

będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem emisyjnym, na podstawie przepisów o Ustawy o Ofercie 

Publicznej – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od 

dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przed upływie czterech miesięcy od dnia 

powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 KSH). 

4.3 Rodzaj oraz forma papierów wartościowych 

Akcje serii B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B mają obecnie postać dokumentu i przechowywane są  

w siedzibie Spółki. Prawa do Akcji oraz Nowe Akcje będą zdematerializowane. 

Akcje serii B i C ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie zawartej przez Emitenta umowy  

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Książęcej 4, 00-498 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 000081582. 

4.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje Emitenta emitowane są w polskich złotych. 
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4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury 

wykonywania tych praw 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie o Ofercie Publicznej, 

Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz statucie Spółki.  

Prawa majątkowe związane z Akcjami 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują między innymi następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do udziału w zysku (dywidendy) 

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale 

zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.  

W zgodzie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte 

straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 

obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz 

termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej 

niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony  

w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW. 

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu 

giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z emitowaniem instrumentów 

finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i wykonywaniem praw z instrumentów 

finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje  

w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem 

giełdowym, w tym czynności związanych z notowaniem akcji z prawem poboru lub prawem do dywidendy, związanych  

z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem emitenta, czy też zmianą wartości nominalnej instrumentów finansowych tego 

emitenta. W związku z powyższym na Emitencie spoczywa obowiązek poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy 

i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty. 

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy 

przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. 

Jeżeli w tym terminie emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych na które dywidenda nie będzie wypłacana, 

wówczas jest on zobowiązany przekazać KPDW oraz właściwym uczestnikom powyższe informacje najpóźniej do dnia 

dywidendy. Ponadto w tym terminie emitent przekazuje: (i) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, 

informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz numer konta podmiotowego,  

o którym mowa w § 25 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (ii) 

uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie 

wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać 

najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych  

w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, 

zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, 

wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych  

w § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby 

systemu depozytowego. 
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Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i procedur związanych z wypłatą dywidendy w przypadku posiadaczy akcji 

będących nierezydentami zostały opisane w rozdziale Opodatkowanie, w punkcie Zasady opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych, w podpunkcie Podatek dochodowy osób 

fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji oraz praw do akcji oferowanych w publicznym obrocie, Opodatkowanie 

dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP. 

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru) 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji (art. 433 § 1 KSH). 

Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na interes 

Spółki (art. 433 § 2 KSH). Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, która wymaga 

większości czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało 

to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, po przedstawieniu przez zarząd Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. 

Zwolnienie z obowiązku wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała  

o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),  

z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta  

w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub 

inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH). 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta 

Na podstawie art. 474 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia 

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. . Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście 

dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do 

pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut Spółki nie wprowadza również odrębnych zasad podziału. 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 

Zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 

zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie obciążania Akcji. 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od 

zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi). W takim przypadku zgody udziela 

zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na 

przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej 

określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez 

ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru 

przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki. 

Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub 

jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również 
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zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. 

Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji. 

Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki 

Poniżej zostały wskazane prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki, z pominięciem praw i obowiązków 

związanych z Walnym Zgromadzeniem, które stanowią przedmiot następnego podrozdziału. Do praw o charakterze 

korporacyjnym akcjonariuszy Spółki należą w szczególności: 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi 

Na zasadach określonych w art. 486-487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 

w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł 

uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 

o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH 

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu bezpłatnie odpisów 

dokumentów sporządzonych w związku z procesem łączenia, podziału lub przekształcania Spółki.  

Zgodnie z art. 505 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan połączenia; 

 sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe 

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane; 

 dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH; 

 sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH; 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 540 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan podziału; 

 sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek przejmujących, za trzy 

ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzone; 

 dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH; 

 sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału, o których mowa w art. 536 

KSH; 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 561 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu spółki następujące dokumenty: 

 plan przekształcenia; 

 projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki; 

 projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; 

 wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej; 

 sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia; 

 opinię biegłego rewidenta. 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 
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Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 

w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 

Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał 

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub 

głosów, jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Prawo do zamiany akcji 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa 

lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie ze Statutem, akcje Emitenta, za wyjątkiem Akcji Imiennych, są 

akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku lub w Warszawie. 

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się 

odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jednakże Rada Nadzorcza jest uprawniona do 

zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie dokona tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd aktualizuje 

się również w przypadku, kiedy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego 

i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W takim przypadku Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę 

dotyczącą dalszego istnienia spółki. 

Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia 

(art. 400 § 1 KSH). Żądanie takie powinno być złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących 

z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa 

powyżej podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, 

na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 

pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH). 

Zgodnie ze Statutem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym 

miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie 

spółki prowadzącej giełdę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  

Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

 datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

 precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w tym m.in. 

informacje o prawie akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał, sposobie wykonywania prawa głosu przez 

pełnomocnika; 

 dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 
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 informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

 wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się 

podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 

Zgromadzenia; oraz 

 wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, powyższe informacje podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości w formie 

raportu bieżącego. Raport taki powinien zawierać również treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które 

mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz – w przypadku zmiany Statutu – dotychczasowe jego 

postanowienia oraz treść proponowanych zmian. 

Dodatkowo Emitent zobowiązany będzie do zamieszczenia i utrzymywania na swojej stronie internetowej następujących 

danych: 

 ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 

 informacji o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów 

– o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów; 

 dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu; 

 projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; 

 formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są 

one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają zarówno z przepisów prawa, w szczególności KSH, jak i Statutu Emitenta. 

Zgodnie z KSH oraz Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy,  

 podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia 

prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

 udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

 podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

 zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

 likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora, 

 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 

kodeksu spółek handlowych, 

 nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;  

 zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

 zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,  

 ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

 uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

 podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, 

 określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia 

dywidendy),  
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 podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez 

akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. 

Walne Zgromadzenie Emitenta może również podjąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta. 

Wymagana jest w tym wypadku większość dwóch trzecich głosów. Zgodnie ze Statutem Emitenta, jeżeli uchwała Walnego 

Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić 

bez wykupu Akcji. Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 KSH oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym uchwały o podwyższeniu  

i obniżeniu kapitału zakładowego, zapadają większością 3/4 głosów.  

Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków 

Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności 

jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie 

wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin 

Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego 

Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały. 

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem 

zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

Walnego Zgromadzenia. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami  

o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i 

na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych 

nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

Prawa i obowiązki związane z udziałem akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu 

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 

dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa (art. 4061 § 1 KSH). Akcje na okaziciela mające 

postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną 

złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,  

w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (art. 4063 § 1 

KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż 
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po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (art. 4121 § 2 KSH). 

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo głosu przysługuje od dnia 

pełnego pokrycia akcji (art. 411 § 2 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 

KSH). 

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). W przypadku spółki 

publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga 

opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 4121 § 2 KSH). Regulamin Walnego Zgromadzenia – a w jego 

braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Jednocześnie spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 4121 § 4 KSH). 

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to 

regulamin walnego zgromadzenia (art. 4111 § 1 KSH). 

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki 

publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed odbyciem Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd, w przypadku spółki publicznej, jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 

wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH). 

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 KSH). 

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na 

celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce 

powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH). W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi 

przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 

(art. 425 § 1 KSH). 

Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje zarówno zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych 

organów, jak i akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariuszowi nieobecnemu na 

walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie 

nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 KSH). Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść  

w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 
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powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia powinno być 

wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały 

(art. 425 § 3 KSH). 

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie 

rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 KSH). 

W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje 

zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek 

pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 

jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych (art. 423 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien 

być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje 

inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 KSH). 

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych 

akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 § 5 KSH). 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej 

sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane 

przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). 

Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady 

nadzorczej, nie dokonuje się wyborów (art. 385 § 7 KSH). 

Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak 

głosy akcji niemych (art. 385 § 9 KSH). 

Prawo do uzyskania informacji o spółce 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 

dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 KSH). Zarząd może 

udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest 

obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego 

zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie 

internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 

KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym 

zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu 

walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz 

z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu 

zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego 

zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH). 

Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce  

z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych 

lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH), a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę 

odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu (art. 428 § 3 KSH). 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił 

sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 
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§ 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono 

udzielenia informacji (art. 429 § 2 KSH). Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 

spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 

Spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie 

raportu bieżącego (§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia o Raportach). 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do 

żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą 

elektroniczną 

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu 

oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może 

ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 

wysłana (art. 407 § 11 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 

walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób 

Akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu, mogą złożyć wniosek  

o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają 

prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz  

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

Akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na piętnaście dni przed 

Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał  

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych przez 

zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 
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4.6 Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych 

 „Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 7 sierpnia 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 

6.000.000,50 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.600.000,00 PLN (sześć milionów sześćset 

tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii C”). 

2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze 

oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego, systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie 

Publicznej"). 

3. Akcje Serii C zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) sporządzonym 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, oraz w związku  

z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C („Prawa do 

Akcji Serii C") do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”). 

4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

5. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

§2 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C. 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy 

brzmi jak następuje: 

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad 

obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się  

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. 

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie 

zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 

600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 1.200.000 (jeden 

milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda  

w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków 
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niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki,  

w szczególności na inwestycje w kolejne spółki zależne oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych,  

w związku z pozyskiwaniem nowych zespołów deweloperskich, działalność marketingową, odkup akcji obecnych i 

 przyszłych spółek zależnych, inwestycje w projekty zewnętrznych i wewnętrznych zespołów deweloperskich. Wobec 

powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest pożądane i 

leży w interesie Spółki. 

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny 

maksymalnej. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych 

Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A.” 

§3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do 

określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do: 

a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd 

Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie 

maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; 

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii C; 

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C; 

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C; oraz 

e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, zarówno na 

zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do 

akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii C. 

§4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki  

w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii C 

określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna 

podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez 

złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii 

C. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

§5 

1. W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 statutu Spółki w taki sposób, że 

otrzymuje on następujące brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6.000.000,50 PLN (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt groszy) do 

6.600.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 

1) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt groszy) każda, 

2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: 
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pięćdziesiąt groszy) każda, 

3) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

W dniu 21 lutego 2019 roku Emitent podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz 

zmiany statutu Spółki, w następującym brzmieniu: 

 

„Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 21 lutego 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 

2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu 

Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 

wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki i nadać jej nową, następującą treść: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie 

niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów złotych pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.650.000,00 PLN (sześć 

milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden 

milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

(„Akcje Serii C”). 

2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze 

oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego, systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie 

Publicznej"). 

3. Akcje Serii C zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) sporządzonym zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, oraz w związku z ubieganiem się 

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C („Prawa do Akcji Serii C") do obrotu 

na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 

4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

5. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

§2 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C. 
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2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy 

brzmi jak następuje: 

„Zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad 

obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się  

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. --------------------  

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie 

zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 

650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 

1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia 

środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych 

Spółki, w szczególności na inwestycje w kolejne spółki zależne oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek 

celowych, w związku z pozyskiwaniem nowych zespołów deweloperskich, działalność marketingową, odkup akcji 

obecnych i przyszłych spółek zależnych, inwestycje w projekty zewnętrznych i wewnętrznych zespołów deweloperskich. 

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest 

pożądane i leży w interesie Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny 

maksymalnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych 

Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A.” 

§3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do 

określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do: 

a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd 

Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie 

maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w §1 ust. 1 niniejszej uchwały; 

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii C; 

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C; 

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C; oraz 

e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, zarówno na 

zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do 

akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii C. 

§4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki  

w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii C 

określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna 

podwyższenia określona w §1 ust. 1 niniejszej uchwały. 
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2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 §7 KSH określi ostateczną treść §6 statutu Spółki poprzez 

złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii 

C. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

§5 

1. W związku z §1-3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §6 statutu Spółki w taki sposób, że 

otrzymuje on następujące brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6.000.000,50 PLN (słownie: sześć milionów złotych pięćdziesiąt groszy) do 

6.650.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 

1) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt groszy) każda, 

2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

groszy) każda, 

3) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

4.7 Przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Zamiarem Emitenta jest, by emisja nastąpiła zgodnie z harmonogramem umieszczonym w punkcie 5.1.3 części IV Prospektu. 

4.8 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

4.8.1 Ograniczenia wynikające ze statutu 

Statut Spółki nie zawiera postanowień dotyczących ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych. 

4.8.2 Ograniczenia wynikające z umów lock-up 

W dniu 4 stycznia 2019 r. Oferujący zawarł z Karoliną Szablewską Olejarz, Marcinem Olejarz, ATM Grupa S.A. oraz We Are 

One ltd. umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (lock-up agreement), na podstawie których ww. akcjonariusze 

zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy, liczonych od dnia następującego po dniu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie 

Publicznej, nie będą bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego: (a) zbywać żadnych posiadanych przez siebie akcji Spółki 

bądź (b) rozporządzać nimi w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania 

(własności) akcji Spółki lub instrumentów pochodnych opartych na akcjach Spółki (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań do 

zbycia, w tym zobowiązań warunkowych, których skutek rozporządzający ma nastąpić po dacie zakończenia okresu lock-up), 

a w szczególności do niezastawiania akcji Spółki pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie 

(z wyłączeniem dokonywania zmiany w zakresie zabezpieczeń już ustanowionych), a Oferujący zobowiązał się wobec 

akcjonariuszy takiej zgody na rozporządzenie akcjami Spółki nie odmówić, ani nie opóźniać bez uzasadnienia, w przypadku, 

gdy w opinii Oferującego czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów posiadających akcje 

Spółki dopuszczone do obrotu na GPW, w tym Akcje Oferowane. Zobowiązania ww. akcjonariuszy dotyczą zarówno akcji 

Spółki będących własnością lub posiadanych przez ww. akcjonariuszy w dniu zawarcia umowy, jak i akcji Spółki, które 

akcjonariusze obejmą lub nabędą w czasie trwania okresu lock-up. Rozporządzenie akcjami Spółki przez ww. akcjonariuszy 

w trakcie trwania okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie w następujących przypadkach: (a) sprzedaży lub zamiany 

akcji Spółki w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, (b) dokonania 

przez Spółkę skupu akcji własnych (tzw. „buy-back”), (c) zbycia akcji Spółki w wyniku zastosowania się przez akcjonariusza 

do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji Spółki, (d) 

przeniesienia akcji Spółki na następcę prawnego akcjonariusza oraz (e) zbycia lub przeniesienia akcji Spółki w wyniku 
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prowadzonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Karolina Szablewska-Olejarz, Marcin Olejarz, ATM Grupa 

S.A. oraz We Are One ltd. mogą również zbywać Akcje Spółki w ramach Oferty Publicznej. Umowy zostały zawarte na czas 

określony i wygasają (a) w przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej do dnia 30 czerwca 2019 r., albo (b) w przypadku, 

gdy umowa o oferowanie zawarta przez Spółkę z Oferującym dotycząca pełnienia przez Oferującego roli oferującego  

w ramach Oferty Publicznej zostanie rozwiązana przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej  

– w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, albo (c) z dniem upływu okresu lock-up. 

4.8.3 Ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza szereg obowiązków i ograniczeń w stosunku do podmiotów nabywających  

i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej uległ zmianie w związku z zajściem innych przyczyn. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto: 

 osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej; albo 

 posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 

a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 

90% lub mniej ogólnej liczby głosów;  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia,  

w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub przez 

podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań; 

 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym 

niż określony powyżej lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie 

papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym 

dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub 

przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej informacje o: 

 dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

 liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

 liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych 

akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

 podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

 osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których nabycia 

jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie 
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Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 

finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;  

 liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób 

pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;  

 łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej i jej 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie 

powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają 

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane  

z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim 

przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

 po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 

związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta; lub 

 odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych określonych w punkcie powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane 

przez rozliczenie pieniężne. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, liczba głosów 

posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub 

zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi 

instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub 

bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość 

współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. 

uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych 

standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży  

i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).  

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do 

nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może 

nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, wyłącznie w wyniku 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 
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ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 

wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów 

nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub  

w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 

wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 

który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

 ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% 

ogólnej liczby głosów; albo 

 zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów; 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 

zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, 

zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyżej ma 

zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin 

wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 

głosów. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może 

nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej 

emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia 

lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od 

przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 

pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej 

liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 

zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania 

ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym 

wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa 

w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny 

wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie 

obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym 

mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział  

w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 

zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Obowiązki, o których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 

zorganizowanego; 

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; 

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym; 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach określonych w ustawie z dnia  

2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 891 ze zm.); 
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 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu 

zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 

 w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie 

Publicznej; 

 w przymusowej restrukturyzacji. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili 

jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu 

zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym 

mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie: 

 zdematerializowane: akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne; 

 obligacje emitowane przez Skarb Państwa. 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym 

mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne 

zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. 

W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać 

możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 

ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 

nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 

udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej  

w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek 

regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. Odstąpienie od 

ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych 

samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, 

gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie 

między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do 

ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami 

zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

 mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony; 

 nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia 

przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 

 nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, 

przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji 

zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji – bezpośrednio pracownikom. W przypadku gdy 

akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP oraz w innym 

państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy 

dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem,  

w sposób określony przepisami państwa członkowskiego. Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest 

obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu 

oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, KNF 

może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia 
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niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie 

określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni. Żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, za 

pośrednictwem którego wezwanie jest ogłaszane, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia 

wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych 

w żądaniu KNF, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach: 

 w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od:  

 średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany 

był obrót tymi akcjami na rynku głównym; albo 

 średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez 

okres krótszy niż określony powyżej; 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo  

w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może 

być niższa od ich wartości godziwej. 

Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również 

niższa od: 

 najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od 

niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania; 

albo 

 najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa 

w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 

12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Zgodnie z art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na 

rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74 

Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej 

osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

Zgodnie z art. 79 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z art. 

79 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

 przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku 

z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki 

publicznej; 

 znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których spółka nie 

mogła przewidzieć lub im zapobiec; 

 zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością; 

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu 

ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W tym przypadku KNF, zgodnie z art. 79 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej, może udzielić zgody o ile proponowana cena 

nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu 

akcjonariuszy. KNF może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie 

wskazanej w decyzji. 

Zgodnie z art. 79 ust. 4c Ustawy o Ofercie Publicznej, do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według 

wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez firmę audytorską. W razie 
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powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku KNF może zlecić sporządzenie wyceny firmie 

audytorskiej. W przypadku gdy wycena sporządzona na zlecenie KNF wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, 

wnioskodawca zwraca KNF koszty sporządzenia wyceny.  

Na podstawie art. 79 ust. 4d Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo  

art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania 

obowiązku ogłoszenia wezwania.  

Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 4e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie 

wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej, wraz z jej uzasadnieniem.  

Na podstawie art. 79 ust. 4f Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku udzielenia przez KNF zgody, o której mowa w art. 79 

ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej, cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji KNF 

udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte  

w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta 

osoba tak postanowiły. 

Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość 

zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem 

wezwania. Wartość akcji zdematerializowanych ustala się: 

 w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

 według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających 

ogłoszenie wezwania; albo 

 według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku regulowanym przez okres 

krótszy niż określony powyżej; 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z art. 79 ust. 6 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej  

– według ich wartości godziwej. 

Za średnią cenę rynkową, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, uważa się 

cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

Powyższe przepisy dotyczące ceny akcji proponowanej w wezwaniu stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych 

takich jak kwity depozytowe, listy zastawne oraz obligacje emitowane przez Skarb Państwa, nabywanych w zamian za akcje 

będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji. 

Rynkiem głównym, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Ustawy o Ofercie Publicznej, jest rynek giełdowy albo 

pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy dany instrument finansowy jest 

notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku regulowanego: 

 rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 

ustalany jest rynek główny, była największa; albo 

 w przypadku, gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w którym ustalany jest rynek główny  

– rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania danego instrumentu finansowego. 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków w stosunku do podmiotów 

nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej uległ zmianie, w związku z zajściem innych przyczyn. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania oraz wezwań,  

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio spoczywają 

również na: 

 podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 

zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych, w związku z akcjami spółki publicznej; 

 funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne 
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zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne 

fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium RP, zarządzane przez ten sam podmiot; 

 alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne 

alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy  

o Funduszach Inwestycyjnych, (ii) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium RP, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

 podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi; 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 

Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 

wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu 

na walnym zgromadzeniu; 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu; 

 pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co 

do sposobu głosowania; 

 łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 

akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 

chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

 na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach; 

 również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 

wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku, (i) zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów, (ii) gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, 

obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, domniemywa się w przypadku 

posiadania akcji spółki publicznej przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy  

o Ofercie Publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone 

z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa; 
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 po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, wlicza się liczbę głosów 

posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 

których pełnomocnik ma umocowanie. 

W art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej wskazuje się przypadki, w których obowiązków opisanych powyżej nie stosuje się, 

natomiast w art. 90a Ustawy o Ofercie Publicznej reguluje w sposób szczególny obowiązki spółki publicznej z siedzibą  

w państwie członkowskim innym niż RP. W art. 90b Ustawy o Ofercie Publicznej rozszerza się zastosowanie obowiązków,  

o których mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, w ten sposób, że ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, 

należy przez to rozumieć również instrumenty finansowe 

4.8.4 Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

oraz odpowiedzialność z tytułu niedochowania tego obowiązku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących  

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub 

łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak 

 i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 

uczestniczący w koncentracji. 

Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji  

i Konsumentów, zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób  

– bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium RP równowartość 10.000.000,00 EUR. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać 

przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych; 

 jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000,00 EUR; 

 polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz 

jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane 

części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000,00 EUR; 

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie 

w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia 

nabycia lub objęcia oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy 

lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku 

lub tych akcji albo udziałów; 
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 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 

sprzedaży; 

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub 

nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego 

uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania antymonopolowego w sprawach 

koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar 

koncentracji. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

 wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 

wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku utworzenia przez 

przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę części 

mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie  

w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 

10.000.000,00 EUR. 

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 

zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Postępowanie antymonopolowe  

w sprawach koncentracji powinno być zakończone zasadniczo w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Jednakże  

w sprawach szczególnie skomplikowanych, co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych 

informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku prowadzonych postępowań, 

wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania 

koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu  

o 4 miesiące. 

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku 

dokonania koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga 

uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.  

Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji 

do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie stanowi naruszenia 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej 

wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod 

warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie 

koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub art. 96a Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających 
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dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – konkurencja 

na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich 

zobowiązanie, w szczególności do: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców; 

 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego 

pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku 

przedsiębiorców; 

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi; 

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, termin spełnienia 

warunków. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym 

w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania 

w sprawie koncentracji, a przedsiębiorca może ustosunkować się do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Warunki te może również przedstawić 

przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i zobowiązać się do ich spełnienia. Brak stanowiska przedsiębiorcy, jego 

negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu lub niezaakceptowanie przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji 

zakazującej dokonanie koncentracji. 

W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji 

tej nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji 

określonych w decyzji warunków. 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, na którego nałożono 

obowiązek spełnienia powyższych warunków, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje postanowienie o 

nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów do dnia spełnienia 

tych warunków, jednak nie później niż do upływu terminu do ich spełnienia. W takim wypadku Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów nie publikuje i nie podaje w inny sposób do publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym 

w art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona,  

w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie 

istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy 

odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: 

 przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego; 

 może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 

uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący  

w koncentracji lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeka co 

do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych  

w decyzji, nakazać w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 



Dokument Ofertowy Część IV 

 

364  
 

 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad 

którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być wydana po upływie  

5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy  

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wygasają, 

jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji złożony nie później niż 30 dni przed 

upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze postanowienia, termin ten o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła 

zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji  

i Konsumentów 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego  

w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji 

bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z art. 106 ust. 2 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, 

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000,00 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

(dotyczącego zgłoszenia zamiaru koncentracji), podał nieprawdziwe dane lub nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 

nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000,00 EUR za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4 Ustawy o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów (w związku z koncentracją) lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Zgodnie z art. 108 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 

przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie 

albo nieumyślnie: 

 nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji  

i Konsumentów; 

 nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku niewykonania decyzji, o której mowa  

w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 

KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących  

w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności 

umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego 
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4.8.5 Obowiązek w zakresie kontroli koncentracji, wynikający z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia  

20 stycznia 2004r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Źródłem prawa w zakresie wymogów związanych kontrolą koncentracji który ma wpływ na obrót akcjami jest również 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

(Dz.Urz.UE z dnia 29 stycznia 2004 roku, L 24, s. 1). 

Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar wspólnotowy jeżeli: 

 łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000.000.000,00 EUR; oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje 

więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji, koncentracja 

ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji): 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500.000.000,00 

EUR; 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących  

w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR; 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących  

w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000,00 EUR; oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR chyba, że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje 

więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegają 

zgłoszeniu Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub 

nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Ponadto zgłoszenia można dokonać, gdy przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji 

przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały 

do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem że zamierzona umowa lub oferta 

doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu w Sprawie 

Kontroli Koncentracji). 

Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji. 

4.8.6 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku 

Od dnia 3 lipca 2016 roku stosuje się niektóre przepisy Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku. Wskazane 

rozporządzenie przewiduje szczególny tryb postępowania z informacjami poufnymi oraz wprowadza zmienione regulacje  

w zakresie okresów zamkniętych. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny 

informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej 

liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości 

publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 

pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 

 jest określona w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, 

że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli 

informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do 
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prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych 

instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem 

jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informację określoną w sposób precyzyjny 

można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane  

z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia; 

 po podaniu jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 

instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji 

produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie 

wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych; 

 w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także 

informację przekazaną przez klienta i związaną z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi  

w trakcie realizacji, określoną w sposób precyzyjny, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby 

emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości 

publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku zabrania się każdej osobie: (i) wykorzystywania 

informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych, (ii) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej 

do wykorzystywania informacji poufnych, lub (iii) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Wykorzystywanie informacji 

poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, 

nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, 

których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego 

instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby  

w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. Natomiast udzielanie 

rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji 

poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz (i) udziela rekomendacji, 

na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub 

nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia, lub (ii) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba 

anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do 

takiego anulowania lub zmiany. Z kolei bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje 

się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa 

się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 

Powyższa regulacja ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji bycia członkiem 

organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania 

dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, zaangażowania w działalność przestępczą 

oraz wszystkich osób które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli 

osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej, regulacje mają zastosowanie 

również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany 

zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku osoby pełniące obowiązki zarządcze (tj. osoby 

związane z emitentem, które są członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu lub 

pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych emitenta, przy 

czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do 

podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu) oraz osoby 

blisko z nimi związane (tj. małżonek, partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem, dziecko 

będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym, członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku, osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której 

obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26) lit. a), b) lub 

c) Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która 

została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne  
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z interesami takiej osoby) powiadamiają emitenta oraz właściwy organ o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek 

w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych 

z nimi instrumentów finansowych. Przepisy art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku mają zastosowanie 

do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000,00 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 

Próg w wysokości 5.000,00 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku. 

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku osoba pełniąca obowiązki zarządcze  

u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub 

pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych  

z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu 

finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej 

zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu lub prawem krajowym. Jednakże, 

emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na 

rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego (i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia 

wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji albo 

(ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, 

kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega 

zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. 

4.9 Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu 

Przymusowy wykup akcji 

Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 

z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 

przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych 

akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). 

Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. Przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie 

progów, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż 

lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej  

w tym wezwaniu. 

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązują następujące zasady, dotyczące ustalania ceny przy 

przymusowym wykupie. W przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena 

nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami 

spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej. W przypadku jednak gdy nie jest możliwe 

ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało 

postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej. Cena w przymusowym 

wykupie akcji nie może być także niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot 

obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 

zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 

miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 

miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Cena akcji w przymusowym wykupie nie może być również niższa od średniej ceny 

rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających przymusowy wykup. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie 

wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia 

w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie 
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zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 

zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 

terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do 

równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym 

notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten 

załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu 

jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych 

przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie 

składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez 

innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym 

mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym  

w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki 

publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak 

również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od 

akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy  

o Ofercie Publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, 

co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest co do zasady do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie 

z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli jednak osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku 

ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji 

jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

4.10  Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez 

osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego 

W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie miały miejsca publiczne oferty przejęcia w stosunku 

do kapitału Emitenta dokonane przez osoby trzecie. 

4.11 Informacje o podatkach potrącanych u źródła 

4.11.1 Podatek dochodowy od osób prawnych 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób 

prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyłączeniem 

spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do: 

1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP; 

2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie  

z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

4.11.1.1 Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę 

lub zarząd na terytorium RP 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji oraz praw do akcji). Dochód 

stanowi różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, 
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czyli wydatkami poniesionymi na ich nabycie (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem (np. 

opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.). 

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 19% podatkiem dochodowym lub 

15% podatkiem dochodowym (w przypadku podatników uprawnionych do stosowania obniżonej stawki podatku). 

Co do zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać 

na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 

osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  

4.11.1.2 Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających 

siedziby lub zarządu na terytorium RP 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP. Zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych (art. 3 ust. 3), za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa się  

w szczególności dochody (przychody) z: 

1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium RP zagraniczny 

zakład;  

2) położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo  

w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości; 

3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 

dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze 

zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; 

4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną 

lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub  

z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów 

uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 

inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią 

nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości;  

5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, 

osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.  

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP mogą być modyfikowane przez 

przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że zyski ze sprzedaży akcji 

mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy zawierające „klauzulę 

nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa 

składają się głównie bądź w przeważającej części z nieruchomości położonych w Polsce. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania powinni zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one mieć wpływ na zasady opodatkowania 

dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. 

4.11.1.3 Podatek dochodowy od osób prawnych – dochody uzyskiwane z dywidendy 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Stosownie do art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego 

przychody z tytułu dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP; 
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2) uzyskującym jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa 

w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca przychody z dywidend, posiada 

udziały (akcje) w spółce wypłacającej dywidendę w wysokości, określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch 

lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji),  

w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby 

prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku 

niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2 powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę  

w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 

zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 

4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do: 

 spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu 

Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 r., L 207, s. 1, ze zm.); 

 przychodów z dywidend, wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółkom podlegającym 

w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, przy czym określony w pkt 3 powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki 

wypłacającej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%; 

 dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej 

zagranicznego zakładu spółki podlegającej w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub  

w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spółka ta spełnia określone powyżej warunki. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnienie z opodatkowania przychodów  

z dywidend stosuje się: 

 jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności; 

 w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

 własności; 

 innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych 

udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 

umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest 

RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż RP państwa, w którym 

podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych). 

Zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest RP (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
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Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia od podatku, o którym mowa 

powyżej, nie stosuje się jeżeli: 

 osiągnięcie przychodu z dywidendy następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, 

lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia 

od podatku dochodowego, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego 

opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz 

 czynności te nie mają rzeczywistego charakteru. 

Uznaje się przy tym (zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), że umowa lub inna 

czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa powyżej, przenoszona jest 

własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie 

dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują wypłat należności  

z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od 

takiej wypłaty. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo  

o niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 

celów podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidendy, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym 

mowa w art. 22 ust. 4, stosują zwolnienie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą dywidendę, 

mającą siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji (art. 22 ust. 

1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym 

okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia 

jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów 

podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca siedziby dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku udokumentowania miejsca siedziby dla 

celów podatkowym nowym certyfikatem rezydencji, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie 

podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik (art. 26 ust. 1i – 1k Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych). 

W przypadku należności z tytułu dywidend, spółka wypłacająca te należności stosuje zwolnienie z opodatkowania pod 

warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełniony został warunek, iż 

spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy wypłata należności z tytułu 

dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest 

na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, 

których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów 

(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. 

W takim przypadku do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza 

rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
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Stosownie do art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku wypłat należności z tytułu: 

 odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, 

wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 

(tj. podatników, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), 

 dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 

uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach 

zbiorczych,  

– obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje się do podmiotów 

prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. 

Płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, pobierają zryczałtowany 

podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych albo 

posiadacza rachunku zbiorczego. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania 

miejsca siedziby podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 

powstała wątpliwość, czy od 2018 r. opodatkowaniu nie podlegają również wkłady pieniężne do spółki kapitałowej, a tym 

samym objęcie akcji za gotówkę przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.  

W dniu 1 marca 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, iż art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy  

o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni 

wkładów pieniężnych a zatem wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje 

powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu. 

Konsekwencją powyższego jest Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadza zmiany w brzmieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7. 

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem tego przepisu przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, 

a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do 

spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Przepis ten ma mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od początku 

roku podatkowego, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. Nowelizacja Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych w odniesieniu do art. 12 ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie dnia 19 lipca 2018 r. 

4.11.1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych. 

4.11.1.5 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP 

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji oraz praw do akcji) są traktowane jako przychody z kapitałów 

pieniężnych.  

Stosownie do art. 17 ust. 1ab Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychód z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych, czyli kwotami ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 

poniesionymi na nabycie papierów wartościowych (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem 

(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.). 
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Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych przez osobę fizyczną (np. domy maklerskie) są zobowiązane 

przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-8C) 

w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód 

(poniosła stratę) z tytułu zbycia papierów wartościowych (art. 39 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych, strata ta może obniżyć dochód uzyskany 

z tego źródła przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Straty 

poniesionej z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w terminie do dnia 30 kwietnia roku 

następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie według 

ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych 

na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W tym samym terminie podatnicy 

zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. 

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności 

gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży papierów wartościowych powinny być kwalifikowane jako 

pochodzące z wykonywania działalności gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu. 

4.11.1.6 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z przepisami Ustawy  

o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 3 ust. 2b), za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa się 

w szczególności dochody (przychody) z: 

1) pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 

spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład;  

4) położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo  

zw części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości; 

5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 

dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze 

zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; 

6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną 

lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub  

z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów 

uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 

inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią 

nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;  

7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, 

osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.  

Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na 

terytorium RP mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że zyski ze sprzedaży akcji 

mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy zawierające „klauzulę 

nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa 

składają się głównie bądź w przeważającej części z nieruchomości położonych w Polsce. 
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Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one wpływać na zasady opodatkowania 

dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. 

4.11.1.7 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium 

RP z dywidendy 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych przychodów z dywidend 

pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

Przychodów z dywidend nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki, które dokonują wypłat 

należności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych 

wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy od 

dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli przychody  

z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium RP i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, 

a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie dywidend są podmioty 

prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się  

w dniu przekazania należności z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

Od przychodów z dywidend, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości 

dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza 

rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

4.11.1.8 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na 

terytorium RP z dywidendy 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) 

z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. 

Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca 

zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych). 

Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym 

okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych 

uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych 

nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów 

podatkowym nowym certyfikatem rezydencji, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w 

wysokości niższej od należnej ponosi podatnik (art. 41 ust. 9a – 9c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przekazanych na rzecz 

podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany 

podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 

wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych). 
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4.11.2 Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w 

tym papierów wartościowych) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku 

od Czynności Cywilnoprawnych).  

Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 

Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych 

sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi (tj. między innymi akcji): 

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

 dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego; 

 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli 

prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; 

– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

4.11.3 Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są 

wykonywane na terytorium RP. 

Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych na terytorium 

RP, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub 

zawarcia umowy darowizny ani nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli 

obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium RP. 

Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo 

innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. 

Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie praw majątkowych związanych 

z posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę 

będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

4.11.4 Ogólne zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła 

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania 

od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany 

lub podatek pobrany a niewpłacony. 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.  

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo 

jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności 

podatnika. 
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5 INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

5.1 Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu 

zapisów 

5.1.1 Warunki oferty 

Na podstawie niniejszego Prospektu zostanie zaoferowane nie więcej niż 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja i o łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 1.410.000 PLN (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy złotych), w tym: 

 nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C; 

 nie więcej niż 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane). 

Akcje Oferowane będą stanowić nie więcej niż 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając do nie 

więcej niż 14,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 7.300.000 (siedem milionów trzysta 

tysięcy) akcji, w tym: 

 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oraz  

 nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) nowo utworzonych Akcji Serii C oraz nie więcej niż 1.300.000 

(jeden milion trzysta tysięcy) Praw do Akcji. 

Akcje serii C oferowane są inwestorom w dwóch transzach:  

 Transzy Inwestorów Indywidualnych  

 Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  

Akcje serii B oferowane są inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Decyzja odnośnie wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym po 

uzyskaniu wyników budowy księgi popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje 

Oferowane.  

W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane, Oferujący kierować będzie do potencjalnych inwestorów 

propozycje udziału w Ofercie. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w Ofercie oraz zaproszenia do 

złożenia zapisu na Akcje Oferowane, zostaną określone przez Oferującego.  

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu. 

5.1.2 Wielkość ogółem emisji lub oferty z podziałem na papiery wartościowe oferowane do sprzedaży i oferowane 

w drodze subskrypcji 

Na podstawie niniejszego Prospektu w Ofercie Publicznej Emitent (Akcje Serii C) oraz Sprzedający (Akcje Sprzedawane) 

oferują do nabycia: 

 nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C; 

 nie więcej niż 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane). 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). Akcje Sprzedawane są akcjami na okaziciela. 
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5.1.3 Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów 

Harmonogram oferty 

do 08.04.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny 

od 09.04.2019 r. do 16.04.2019 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

od 09.04.2019 r. do 17.04.2019 r. Okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

do 17.04.2019 r. 
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji 
Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych 
transzach 

od 18.04.2019 r. do 24.04.2019 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  

do 26.04.2019 r. 
Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem 

GPW  

do 26.04.2019 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  

 

Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. Informacja o zmianie 

powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem terminu, którego zmiana dotyczy w formie 

komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku gdy zmiana terminów 

Oferty spowoduje zajście zdarzenia o którym mowa w art. 51. Ustawy o Ofercie Publicznej, informacja o tym zostanie 

przekazana w trybie aneksu do prospektu. 

Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie 

aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oraz oferowanych Akcji 

Serii C, wraz z informacją o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej 

wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. 

Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do 

publicznej wiadomości informacji o cenie ostatecznej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych  

w poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez 

oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe,  

w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w Vestor Dom Maklerski SA w jego siedzibie  

– Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa oraz w punktach obsługi klienta Biura maklerskiego ALIOR BANK S.A. i domów 

maklerskich – członków konsorcjum zorganizowanego przez Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. Lista punktów obsługi 

klienta, w których będą przyjmowane zapisy zostanie opublikowana zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie w formie 

komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Spółki oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane. W przypadku, gdyby lista POKów uległa zmianie, 

informacja z nową listą POKów przyjmujących zapisy zostanie przekazana w taki sam sposób, jak pierwsza lista POKów. 

Zapisy mogą być składane również za pośrednictwem Internetu, telefonu i faxu, ale tylko wówczas, jeżeli regulacje domu 

maklerskiego przyjmującego zapisy na akcje pozwalają na przyjęcie zapisu w tej formie, a inwestor podpisał z domem 

maklerskim umowę, w której upoważnił ten podmiot do składania w jego imieniu zapisów na akcje.  

Z uwagi na fakt, że Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o prowadzenie rejestru sponsora z żadnym z uczestników KDPW, 

inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnym domu 

maklerskim będącym uczestnikiem KDPW oraz musi wypełnić wraz ze złożeniem zapisu na Akcje Oferowane instrukcję 

deponowania przydzielonych Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji na tym rachunku.  

Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem 

przypadku opisanego w punkcie 5.1.7 niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.  
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Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej. Sposób ustalania ceny oraz podania 

jej do publicznej wiadomości został opisany w pkt 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu. Ostateczna cena emisyjna będzie taka 

sama dla wszystkich inwestorów. W przypadku, gdy ostateczna cena emisyjna będzie niższa od ceny maksymalnej, inwestor 

otrzyma zwrot niewykorzystanych środków zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.8 niniejszego rozdziału Prospektu. 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Vestor Dom Maklerski S.A.  

w jego siedzibie – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.  

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Emitent i Akcjonariusze Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym, 

dokonają uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu 

na Akcje Oferowane i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu 

do złożenia zapisu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do 

Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez Oferującego.  

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do składania zapisów na Akcje Oferowane, 

będą przyjmowane na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na 

Akcje Oferowane będą przyjmowane na piśmie, na formularzu zapisu udostępnionym przez Oferującego. Formularz zapisu 

zawierać będzie także obowiązkowe polecenie zdeponowania Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych 

inwestora. Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych stanowi integralną część formularza zapisu. Wszelkie konsekwencje 

wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi Inwestor Instytucjonalny.  

Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy na taką liczbę Akcji Oferowanych, która będzie wskazana 

w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu. Zapisy opiewające łącznie na 

większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane 

jako zapisy na liczbę Akcji Oferowanych wskazanych w zaroszeniu do składania zapisu skierowanego do danego Inwestora 

Instytucjonalnego. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych 

klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak w formularzu zapisu. W przypadku złożenia 

przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, decyzją 

Akcjonariuszy Sprzedających, inwestorowi takiemu może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze 

złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub może 

nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana. 

Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych. 

Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane po ostatecznej cenie emisyjnej. Sposób ustalania ceny 

oraz podania jej do publicznej wiadomości został opisany w pkt 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu. Ostateczna cena 

emisyjna będzie taka sama dla wszystkich inwestorów. 

5.1.4 Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona oraz czy 

wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty 

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej  

Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub jednego z nich) lub odstąpienie od 

Oferty przez Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty 

przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub jednego z nich) w przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta.  

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych decyzja  

o odstąpieniu od Oferty Publicznej może zostać podjęta, bez podawania przyczyn.  
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Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych odstąpienie 

od Oferty Publicznej może nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których należą:  

 nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta, 

w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,  

 nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,  

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Emitenta mające bezpośredni wpływ na jego działalność operacyjną,  

 zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych  

w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną,  

 niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów, w szczególności ze strony instytucji finansowych 

 o uznanej marce, funkcjonujących na rynku kapitałowym,  

 niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej, 

lub  

 inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłyby 

niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

inwestorów nabywających Akcje Oferowane.  

W przypadku, gdy od Oferty odstąpią Akcjonariusze Sprzedający (lub jeden z nich) informacja o odstąpieniu od Oferty Akcji 

Sprzedawanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W przypadku, gdy od Oferty odstąpi Emitent wraz z Akcjonariuszami Sprzedającymi, informacja o tym zostanie podana do 

publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku, Emitent nie będzie ubiegał 

się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, na podstawie niniejszego Prospektu. 

Informacje o zawieszeniu Oferty Publicznej 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zarząd Emitenta,  

z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania przyczyn.  

Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zarząd 

Emitenta, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadku, 

gdy wystąpią: 

1) nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta, 

w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,  

2) nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,  

3) inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłyby 

niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

inwestorów nabywających Akcje Oferowane. 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje 

Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej 

wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy 

decyzja ta zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 

Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów 

Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie 

komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych, złożone 

przez inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże 

inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w 
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dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie 

krótszym niż 2 dni roboczych od dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu. 

Zawieszenie lub podjęcie Oferty Publicznej przez Emitenta skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub podjęciem Oferty 

Publicznej zarówno Akcji Serii C jak i Akcji Sprzedawanych. Akcjonariusze Sprzedający nie są uprawnieni do samodzielnego 

zawieszenia ani podjęcia Oferty Publicznej w zakresie dotyczącym oferowanych przez nich Akcji Sprzedawanych. 

Zasady zwrotu środków w przypadku nadpłaty lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia 

Rozliczenie Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonane za pośrednictwem KDPW po 

dokonaniu przydziału na specjalnej sesji GPW. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie 

przydzielono akcji lub których zapisy zostały zredukowane oraz w przypadku gdy cena akcji będzie niższa niż cena 

maksymalna, nastąpi poprzez odblokowanie kwot nadpłaty na rachunkach, z których inwestorzy subskrybowali akcje, 

najpóźniej w dniu rozliczenia przez KDPW sesji GPW, na której dokonano przydziału.  

Rozliczenie Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonane za pośrednictwem Oferującego. 

Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy 

zostały zredukowane, nastąpi na rachunki wskazane na formularzach zapisu w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania 

przydziału Akcji Oferowanych.  

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na 

rachunki Inwestorów Indywidualnych, z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej.  

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej oraz złożenia przez inwestorów stosownego oświadczenia w dowolnym POK 

firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni 

robocze od dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu w związku z uchyleniem się od skutków prawnych 

złożonych zapisów, wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na 

rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki Inwestorów Indywidualnych,  

z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego 

oświadczenia.  

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie oświadczenia w związku  

z opublikowaniem stosownego aneksu do Prospektu lub też podania informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowane 

będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych 

transzach oraz cenie akcji, wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia.  

Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków pieniężnych 

zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot innych poniesionych 

kosztów. 

5.1.5 Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych, przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji 

W przypadku zredukowania zapisu niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane 

pozostanie na rachunku inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału 

Akcji Oferowanych po otrzymaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW. W sytuacji gdy inwestor 

indywidualny wpłaci kwotę mniejszą niż wynikającą z iloczynu liczby akcji i ceny akcji zapis pozostanie ważny a inwestor 

otrzyma liczbę akcji będącą ilorazem wpłaconej kwoty i ceny za akcję, w zaokrągleniu w dół, do najbliżej liczby całkowitej. 
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Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Redukcja zapisów może wystąpić w przypadku: 

 złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym 

przez Oferującego (w części przekraczającej liczbę akcji wskazaną w wezwaniu),  

 złożenia przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym 

przez Oferującego,  

 złożenia przez inwestora zapisu na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych pomimo nieotrzymania od Oferującego 

zaproszenia do złożenia zapisu na akcje (w całości lub w części). 

W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na 

rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek 

odszkodowań lub odsetek. 

5.1.6 Informacje na temat minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu 

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 20 akcji i jednocześnie na nie więcej niż wszystkie Akcje Oferowane w Transzy 

Inwestorów Indywidualnych. W przypadku złożenia zapisu (lub zapisów), w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, na więcej 

niż wszystkie Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapis będzie uważany za opiewający na wszystkie 

akcje oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych. W przypadku założenia zapisu na mniej niż 20 akcji, taki zapis będzie 

traktowany jako nieważny. 

Zapisy składane w różnych podmiotach traktowane są rozłącznie, a złożenie zapisu w jednym podmiocie przyjmującym zapisy 

nie wyklucza złożenia zapisu (lub zapisów) w innych podmiotach przyjmujących zapisy. W takim przypadku maksymalna 

wielkość dotyczy zapisów na łączną liczbę akcji w jednym podmiocie przyjmującym zapisy.  

Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Inwestor, który otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną w zaproszeniu do 

złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż wymieniona  

w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w zaproszeniu. 

Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia zapisu, może złożyć zapis na co najmniej 2000 akcji, natomiast powinien 

liczyć się z możliwością redukcji zapisu – w całości lub w części. 

5.1.7 Wskazanie terminu, w którym możliwe jest wycofanie zapisu, o ile inwestorzy są uprawnieni do wycofywania 

się ze złożonego zapisu 

Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej. 

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku udostępnienia aneksu do Prospektu po rozpoczęciu zapisów, 

inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez 

Oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe,  

w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości aneksu. W powyższym przypadku przydział Akcji 

Oferowanych będzie mógł się odbyć po upływie terminu na uchylenie się przez Inwestora od skutków prawnych od złożonego 

zapisu. Powyższe prawo do uchylenia się od skutków prawnych od złożonego zapisu przez Inwestora, nie dotyczy sytuacji, 

gdy aneks jest udostępniony w związku z błędami w treści Prospektu, o których Emitent powziął informację po dokonaniu 

przydziału Akcji Oferowanych oraz czynnikami, które zaistniały lub Emitent powziął o nich informację po dokonaniu przydziału 

Akcji Oferowanych. 

Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do 

publicznej wiadomości informacji o cenie ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz 

ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków 
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prawnych złożonego zapisu poprzez Oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej 

oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 

Przesunięcie Akcji Oferowanych pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzach nie będzie 

wymagało przekazywania informacji w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy założeniu, że zostaną 

przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy. W takim przypadku 

uczestnicy transz, którzy złożyli zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia, nie nabędą uprawnienia do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu. 

Zwrot wpłaconych środków nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zapisu bez 

żadnych odsetek i odszkodowań. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty w przypadku, gdy zwrot 

środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego odrzucenie przez bank prowadzący rachunek inwestora. Ze względu na 

wiążący charakter deklaracji nabycia składanych w procesie budowania księgi popytu od momentu wezwania inwestora do 

opłacenia zapisu prawo (do uchylenia się od skutków prawnych złożonej deklaracji nabycia składanych w procesie budowania 

„księgi popytu”), o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie Prospektu przysługuje również inwestorom, którzy złożyli 

deklaracje nabycia i otrzymali zaproszenie do opłacenia zapisu. 

5.1.8 Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów 

wartościowych 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem 

systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

inwestor musi posiadać na rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie 

stanowiącej iloczyn liczby akcji objętych zapisem oraz maksymalnej ceny emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą 

prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje 

Oferowane. 

Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod 

warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi 

przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

W przypadku, gdy ostateczna cena emisyjna będzie niższa od ceny maksymalnej lub, gdy zgodnie z opisanymi zasadami 

przydziału inwestorowi składającemu zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie zostaną przydzielone lub przydzielona 

zostanie mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem 

opłacenia zapisu pozostanie na jego rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane  

w dniu przydziału Akcji Oferowanych po otrzymaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW.  

Kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych danemu subskrybentowi oraz ceny 

emisyjnej, powiększona o prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis, zostanie wyksięgowana z rachunku danego 

inwestora w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych. 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości 

w taki sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych wpłynęła na rachunek należący do Vestor Dom Maklerski S.A. 

W przypadku ewentualnych zapisów składanych na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjęciem Akcji Oferowanych przez 

uprawnionych inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, wpłata winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia 

zapisu. 

Informacja o numerze rachunku, na jaki powinny zostać dokonane wpłaty na Akcje Oferowane, będzie dostępna w siedzibie 

Vestor Dom Maklerski S.A. Wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane mogą być wyłącznie w PLN przelewem na ww. 
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rachunek. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem 

i ceny emisyjnej 

W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis na Akcje Oferowane objęte zapisem 

uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem, iż w takim 

przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Oferowanych w ogóle lub 

przydzielić je według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w punkcie 5.2 niniejszej części Prospektu. 

Wpłaty na akcje nie są oprocentowane. 

Dostarczenie akcji 

Przed rozpoczęciem Oferty Publicznej Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie w depozycie Akcji serii B. 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C, Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o dokonanie rejestracji Praw Do 

Akcji w KDPW. Dostarczenie akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, który 

wymaga posiadania rachunku papierów wartościowych, z którego rachunku składa się zapis na akcje. 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia określonej w punkcie 4.6. części IV 

Prospektu. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorstw, Emitent złoży do KDPW 

wniosek o zarejestrowanie w depozycie Akcji serii C. Po podjęciu uchwały o rejestracji przez Krajowy Depozyt, Akcje serii C 

zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów posiadających PDA. Za każde PDA inwestor otrzyma 

jedną Akcję Serii C. 

Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących nabytych Akcji Oferowanych. Zawiadomienia o zapisaniu PDA oraz 

Akcji Sprzedawanych na rachunku papierów wartościowych inwestora zostaną przekazane inwestorom zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danym domu maklerskim. 

5.1.9 Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości wraz ze wskazaniem daty, kiedy to nastąpi. 

Akcje serii C będą oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, natomiast 

akcje serii B będą sprzedawane tylko w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym akcje serii C zostaną zaoferowane 

przed akcjami serii B. Inwestor w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie składał zapisy na akcje serii C, natomiast 

inwestor w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie składał zapis na akcje serii B lub C, przy czym na etapie zapisów 

nie będzie rozróżnienia na jaką serię składa zapis. 

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

1) do dnia zamknięcia Oferty Publicznej nie zostanie złożony i prawidłowo opłacony zapis na przynajmniej 1 Akcję 

Oferowaną z zastrzeżeniem skorzystania przez Zarząd Emitenta z upoważnienia zawartego w art. 432 § 4 Kodeksu 

spółek handlowych do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony,  

2) Zarząd Emitenta w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu i nie później niż w ciągu 

jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii C nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały, o której mowa w punkcie 4.6. 

części IV Prospektu,  

3) uprawomocni się zarządzenie przewodniczącego sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o zwrocie 

wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C, 

a ponowny wniosek nie zostanie złożony w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej, lub  

4) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o oddaleniu wniosku o wpis do 

rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C. 

Sprzedaż Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:  

 do dnia zamknięcia Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej jedną Akcję Oferowaną. 

Informacja o zaistnieniu powyższych okoliczności zostanie podana do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej) w formie komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt). 
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Ponadto w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności i niedojściu Oferty do skutku po rozpoczęciu przez Spółkę 

przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących (zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej), Spółka 

przekaże taką informację równocześnie Komisji, GPW i do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji 

zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych 

dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego Emitent wystąpi 

o zakończenie notowań Praw do Akcji na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do 

skutku. Zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą 

zapisane Prawa do Akcji w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z depozytu papierów wartościowych. Ustalenie 

stanów posiadania Praw do Akcji na potrzeby zwrotu wpłat dokonanych na Akcje Serii C nastąpi po rozliczeniu transakcji 

zawartych w ostatnim dniu obrotu Praw do Akcji na giełdzie oraz po rozliczeniu transakcji zawartych poza rynkiem giełdowym, 

które mogą być zawierane po zakończeniu obrotu Prawami do Akcji na giełdzie. Ponadto należy zauważyć, że 

wyrejestrowanie Praw do Akcji z depozytu papierów wartościowych jest dokonywane wyłącznie na wniosek Emitenta, po 

stwierdzeniu przez KDPW kompletności i poprawności tego wniosku. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten 

sposób, że liczba Praw do Akcji znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez cenę emisyjną Akcji Serii 

C. Zwrot wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, 

na których zapisane były Prawa do Akcji. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu.  

Szczegółowe wyniki Oferty zostaną podane w trybie raportu bieżącego w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. 

5.1.10 Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów 

wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie 

zostały wykonane 

Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcji. Nie występuje prawo pierwokupu. Jakiekolwiek 

prawa do subskrypcji (w szczególności zaproszenia dla Inwestorów Instytucjonalnych do zapisów na podstawie wyników 

budowania księgi popytu) nie są zbywalne i w przypadku gdy nie zostaną wykonane – wygasają. 

5.2 Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1 Rodzaje inwestorów, do których kierowana jest oferta 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania lub subskrybowania akcji Emitenta są dwie grupy inwestorów: 

 W Transzy Inwestorów Indywidualnych – inwestorzy indywidualni (wyłącznie akcje serii C) 

 W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – inwestorzy instytucjonalni (Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane) 

Na zasadach określonych w Prospekcie są to następujący rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego:  

Inwestorzy indywidualni:  

 osoby fizyczne,  

 osoby prawne,  

 podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw 

we własnym imieniu.  

Inwestorzy instytucjonalni:  

 osoby fizyczne,  

 osoby prawne,  
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 podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw 

we własnym imieniu.  

 osoby lub podmioty, które otrzymały zaproszenie do złożenia zapisu w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

Zwraca się uwagę, że w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, inwestorzy instytucjonalni którzy wzięli udział  

w procesie budowy księgi popytu, a następnie otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu, są zobowiązani do złożenia i 

opłacenia zapisu w tej transzy.  

Oferta jest prowadzona wyłącznie w Polsce. Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać 

się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia dotyczącymi możliwości złożenia zapisów w ramach Oferty 

Publicznej. 

5.2.2 Zamiary znaczących akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych 

Emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji 

Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, znaczący akcjonariusze oraz członkowie organów zarządczych, nadzorczych i 

administracyjnych, nie zamierzają brać udziału w Ofercie Publicznej.  

Członkowie Rady Nadzorczej, znaczący akcjonariusze (w przypadku zmiany zdania w zakresie uczestnictwa w ofercie) lub 

członkowie organów zarządzających lub administracyjnych Emitenta w przypadku uczestnictwa w Ofercie, będą traktowani 

na warunkach opisanych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym i nie będą wobec nich stosowane preferencje cenowe. 

5.2.3 Zasady składania zapisów i płatności za Akcje Oferowane 

Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego inwestora m.in., że: (i) zapoznał się z treścią 

Prospektu; (ii) zaakceptował warunki Oferty; (iii) wyraził zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż 

liczba podana w złożonych przez niego zapisach bądź nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych, w przypadkach  

i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz (iv) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi 

odpowiednimi regulacjami (wyłącznie w odniesieniu do osób fizycznych). Ponadto każdy inwestor składający zapis na Akcje 

Oferowane będzie zobowiązany w szczególności wskazać w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz 

złożyć wymagane oświadczenia i upoważnienia oraz udzielić w formularzu zapisu upoważnienia dla Oferującego i firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych  

z dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla 

Oferującego i Akcjonariuszy Sprzedających do otrzymania takich informacji.  

Brak wskazania w formularzu zapisu wskazanych powyżej oraz innych wymaganych informacji bądź podanie nieprawdziwych 

bądź nieprawidłowych informacji spowoduje, iż zapis danego inwestora może zostać uznany za nieważny. Wszelkie 

konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane, 

w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych (w przypadku Inwestora Instytucjonalnego), ponosi inwestor.  

Zapisy na Akcje Oferowane będą mogły być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami podmiotu 

przyjmującego zapisy. Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu. Informacji dotyczących szczegółowych zasad 

składania zapisów, w szczególności na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli 

ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Indywidualnych lub Inwestorów 

Instytucjonalnych oraz (ii) możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna (przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej takich jak Internet czy telefon) udzielają podmioty przyjmujące zapisy. 

Wzór formularza zapisu będzie dostępny w formie papierowej w punktach obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, 

jak również w systemach informatycznych tych z członków konsorcjum, którzy umożliwiają zapisy na akcje za pośrednictwem 

zdalnych środków komunikacji. 

Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany za 

pośrednictwem systemu GPW, w chwili składania zapisu Inwestor Indywidualny musi posiadać na rachunku inwestycyjnym 

lub na rachunku w banku depozytariuszu (w odniesieniu do osób 
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korzystających z rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez bank) środki pieniężne w kwocie stanowiącej 

iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualne dodatkowe prowizje 

lub koszty firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. 

Opłacenie zapisu na Akcje Oferowane ze środków na rachunku papierów wartościowych inwestora może nastąpić jedynie 

poprzez wykorzystanie niezablokowanych środków pieniężnych tego inwestora zdeponowanych na jego rachunku 

pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. W przypadku braku pokrycia na rachunku zapis Inwestora 

Indywidualnego nie zostanie przyjęty. 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinna zostać zablokowana w chwili 

składania zapisu. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. 

Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest nieważny.  

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku  

z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu powinni opłacić składany zapis najpóźniej do godziny wskazanej  

w zaproszeniu do złożenia zapisu ostatniego dnia przyjmowania 

zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą 

Inwestor Instytucjonalny złożył zapis oraz Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, a także w sposób 

zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do składania zapisów. 

Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany  

w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis będzie uznany za złożony na liczbę Akcji 

Oferowanych, która została w pełni opłacona, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych i Ceny Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym 

takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych, niż wynikająca  

z dokonanej wpłaty lub mogą nie zostać mu przydzielone żadne Akcje Oferowane. 

Środki wpłacane za Akcje Oferowane nie są oprocentowane.  

5.2.4 Informacje podawane przed przydziałem 

5.2.4.1 Podział oferty na transze 

Akcje oferuje się w następujących transzach:  

 Transza Inwestorów Indywidualnych,  

 Transza Inwestorów Instytucjonalnych. 

Emitent nie przewiduje transz dla pracowników, jak również innych transz.  

Decyzja odnośnie wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym po 

uzyskaniu wyników budowy księgi popytu na Akcje Oferowane.  

Informacja o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie i na 

zasadach określonych w art. 56 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

5.2.4.2 Zmiana wielkości transz 

W terminie przydziału Akcji Oferowanych Spółka może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami. Przesunięcia 

między transzami mogą mieć miejsce tylko wówczas, gdy w ramach danej transzy nie dojdzie do objęcia Akcji Oferowanych 

w terminie zapisów. W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje Oferowane, które nie zostały 

subskrybowane przez inwestorów w danej transzy. Ewentualne przesunięcia akcji między transzami mogą być dokonywane 

wyłącznie na etapie przydziału jako czynność techniczna równoważąca popyt z podażą, co nie stanowi zmiany wielkości 

transz ani liczby akcji oferowanych w każdej z nich. 
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Maksymalna wartość przesunięcia może się równać liczbie Akcji Oferowanych w danej transzy. W takim wypadku, gdyby w 

danej transzy nie subskrybowano żadnych Akcji Oferowanych, minimalna wartość procentowa dla danej transzy wyniesie 0%.  

5.2.4.3 Przydział akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z opisem 

w punkcie 5.2.3.2 powyżej, zostaną przydzielone z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. 

Domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje Oferowane wprowadzą do systemu informatycznego GPW zlecenia kupna 

Akcji Oferowanych wystawione na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów inwestorów. W dniu przydziału do 

systemu informatycznego GPW zostanie wprowadzone odpowiednie zlecenie sprzedaży Akcji Oferowanych. 

Przydział zostanie realizowany w taki sposób, że: 

 w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych objętych Transzą Inwestorów Indywidualnych, 

inwestorom, którzy złożyli zapisy w tej transzy, zostaną przydzielone akcje w liczbie, na jaką składali zapis;  

 w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych objętych Transzą Inwestorów Indywidualnych z 

uwzględnieniem przesunięć między transzami, inwestorom, którzy złożyli zapis w tej transzy, zostaną przydzielone akcje 

na zasadzie proporcjonalnej redukcji. 

Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi 

przez GPW. 

5.2.4.4 Przydział akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowią: 

 prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane;  

 opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 

W pierwszej kolejności w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przydzielane inwestorom Akcje Serii C, a następnie, 

po objęciu całej emisji Akcji Serii C, przydzielane będą Akcje Serii B. 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii B, na które zapisali się Inwestorzy Instytucjonalni, będzie niższa od ostatecznej liczby 

oferowanych Akcji Serii B, decyzja o zasadach przydziału tych akcji zostanie podjęta uznaniowo przez Akcjonariuszy 

Sprzedających. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone w pierwszej kolejności inwestorom, którzy 

wzięli udział w budowie księgi popytu oraz na podstawie otrzymanych zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje 

Oferowane. W ofercie do tych Inwestorów Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. W drugiej 

kolejności Akcje Oferowane zostaną przydzielone pozostałym inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane, 

w tym zapisy złożone w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjęciem Akcji Oferowanych przez uprawnionych 

Inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W odniesieniu do tych zapisów Akcje Oferowane zostaną przydzielone 

według uznania Emitenta działającego w porozumieniu z Oferującym. 

Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane, Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną 

przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę 

Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 

5.2.4.5 Sposób traktowania przy przydziale akcji 

Sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie jest uzależniony od tego, za pośrednictwem, jakiego podmiotu 

dokonywane są zapisy na Akcje Oferowane. 
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Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora w 

procesie budowy księgi popytu. 

5.2.4.6 Minimalna wielkość pojedynczego przydziału 

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału nie występuje. 

5.2.4.7 Termin zamknięcia Oferty 

Oferta zostanie zamknięta w terminie określonym w rozdziale w punkcie 5.1.3. części IV Prospektu, z zastrzeżeniem zmiany 

tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w wymienionym punkcie. 

5.2.4.8 Wielokrotne zapisy 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że suma Akcji 

Oferowanych, na które opiewają zapisy złożone w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, nie przekracza liczby wszystkich 

Akcji Oferowanych w tej transzy. W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy tego inwestora zostaną uznane za zapis na 

liczbę Akcji Oferowanych równą liczbie wszystkich Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że preferencjami  

w przydziale objęte będą zapisy na liczbę Akcji Oferowanych określoną w wezwaniu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane 

skierowanym do tego inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.1. niniejszego Rozdziału Prospektu. Ponadto 

suma Akcji Oferowanych, na które opiewają zapisy, nie może przekroczyć liczby wszystkich Akcji Oferowanych w tej transzy. 

W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy tego inwestora zostaną uznane za zapis na liczbę Akcji Oferowanych równą 

liczbie wszystkich Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

5.2.5 Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji oferowanych 

W dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

inwestorów składających zapisy w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną zapisane Akcje Serii B oraz Prawa 

do Akcji. Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w domu maklerskim 

przyjmującym zapis. 

Akcje Serii C zostaną zaksięgowane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy Praw do Akcji po zarejestrowaniu przez Sąd 

Rejestrowy podwyższenia kapitału w wyniku emisji Akcji Serii C i zarejestrowaniu Akcji Serii C przez KDPW. Posiadacze 

Praw do Akcji zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w domu maklerskim, w którym 

zostaną zarejestrowane posiadane przez nich Akcje Serii C. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na rachunku inwestycyjnym inwestora 

wskazanym w formularzu zapisu na Akcje Oferowane zostaną zaksięgowane Prawa do Akcji. Inwestorzy zostaną 

powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w przedsiębiorstwie maklerskim, które prowadzi wskazany 

przez inwestora rachunek. 

Dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu Prawami do Akcji oraz Akcjami Oferowanymi przed dokonaniem powyższych 

zawiadomień. 

Ponadto zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji 

zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych 

dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

5.2.6 Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe” 

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału. 
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5.3 Cena 

Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego ustali cenę 

maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust.1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena Maksymalna 

zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu odpowiednio przez 

Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego. Szczegóły zostały opisane poniżej. 

Cena dla Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych będzie taka sama. Cena emisyjna zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt oraz w formie raportu bieżącego, zgodnie 

z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej (harmonogram oferty patrz 5.1.3). 

W momencie składania zapisów inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem: 

 ewentualnych kosztów prowizji maklerskiej w Transzy Inwestorów Indywidualnych,  

 ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor 

takiego rachunku nie posiadał wcześniej. 

Proces ustalenia ceny 

Emitent podejmie decyzję o ustaleniu przedziału ceny Akcji Oferowanych („Przedział Cenowy”) na potrzeby 

przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o Przedziale Cenowym 

nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Wielkości określające przedział cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu 

tworzenia księgi popytu. Górna granica przedziału będzie równa cenie maksymalnej. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym w granicach Przedziału Cenowego 

przed rozpoczęciem subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o poziomie ostatecznej ceny Akcji 

Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej przed 

rozpoczęciem subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji Oferowanych będzie jednakowa dla 

wszystkich transz. 

Ponadto zgodnie z art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej 

wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Serii B oraz Akcji Serii C oferowanych w ramach Oferty Publicznej, 

przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez Oświadczenie na piśmie w jednym  

z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 

Uprawnienia o których mowa w powyższym akapicie przysługują również inwestorom, którzy złożyli Deklarację w ramach 

procesu budowy księgi popytu, o którym mowa w punkcie 5.1.1. 

Informacje na temat prawa pierwokupu zostały przedstawione w punkcie 5.1.10.  

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta uchwalonego w dniu 28 lutego 2018 roku spółka We Are One 

Limited, której jedynym wspólnikiem jest spółka We Are One SLU, której jedynym wspólnikiem jest Anibal Jose Da Cunha 

Saraiva Soares, Wiceprezes Zarządu Emitenta, objęła 20.000 udziałów w kapitale zakładowym Emitenta (co w ramach 

przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną umożliwiło tej spółce objęcie akcji Emitenta) w zamian za wkład niepieniężny, w 

związku z czym spółka We Are One Limited objęła udziały, a w wyniku przekształcenia akcje Emitenta bez ponoszenia 

jakichkolwiek faktycznych kosztów gotówkowych. Jednocześnie wartość wkładu wniesionego przez We Are One Limited do 

Emitenta wyniosła 44.887.000,00 PLN, co w związku z faktem, że nie wnosząc dodatkowych wkładów przy przekształceniu 

We Are One Limited objęła 4.000.000 akcji Emitenta oznacza, że efektywny koszt nabycia jednej akcji przez We Are One 

Limited wyniósł 11,22 PLN. Umowa aportowa, na podstawie której udziały spółki BoomBit Games Ltd. zostały wniesione jako 

wkład niepieniężny do spółki Aidem Media Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta nabył udziały spółki BoomBit Games Ltd.) 

została zawarta w dniu 28 lutego 2018 roku. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiła w dniu 10 

maja 2018 roku. W dniu 28 lutego 2018 roku Pani Karolina Szablewska-Olejarz dokonała darowizny 10.000 udziałów Emitenta 

na rzecz Pana Marcina Olejarz będącego Prezesem Zarządu Emitenta (co w ramach przekształcenia Emitenta w spółkę 

akcyjną umożliwiło tej spółce objęcie akcji Emitenta), w związku z czym Pan Marcin Olejarz nabył udziały Emitenta, a 
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następnie w wyniku przekształcenia objął akcje Emitenta bez ponoszenia jakichkolwiek faktycznych kosztów gotówkowych, i 

efektywny koszt gotówkowy nabycia jednej akcji przez Pana Marcina Olejarza wyniósł 0 PLN. W ciągu ostatniego roku 

wystąpiły różnice pomiędzy ceną papierów wartościowych oferowanych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami 

gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządczych 

lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane, przy czym faktyczny koszt nabycia 

poniesiony przez członków organów wynikał z ustaleń biznesowych oraz sporządzonych wycen. Emitent wskazuje, że różnica 

pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznym kosztem gotówkowym poniesionym przez 

członków organów wynika między innymi z rozwoju skali działalności Emitenta oraz związanym z tym zwiększeniem wartości 

papierów wartościowych emitowanych przez Emitenta. Koszt nabycia jednej akcji przez inwestora w ramach Oferty będzie 

równy cenie emisyjnej Akcji Oferowanych, powiększonej o ewentualne koszty prowizji maklerskiej w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych oraz ewentualne koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile 

inwestor takiego rachunku nie posiadał wcześniej, przeliczone na jedną akcję. 

5.4 Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) 

Oferta Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nie będzie objęta gwarancją (subemisją) – Emitent nie zamierza zawierać umów 

gwarantowania emisji na zasadach wiążącego zobowiązania.  

Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, na podstawie zawartej umowy  

z Emitentem zobowiązany jest do plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania (tj. na zasadzie "dołożenia wszelkich 

starań"). 

Całkowita i maksymalna wartość prowizji za plasowanie Akcji Serii B nie przekroczy 2,75 mln zł. Koszty prowizji za plasowanie 

Akcji Serii B poniosą Akcjonariusze Sprzedający. 

Emitent szacuje, iż łączne koszty po stronie Emitenta związane z emisją Akcji Serii C wyniosą (z uwzględnieniem 

maksymalnej wartości części prowizyjnej) około 3,8 mln zł. Całkowita i maksymalna wartość prowizji za plasowanie Akcji Serii 

C nie przekroczy 2,3 mln zł. 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest KDPW S.A. przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. W Ofercie nie występuje 

agent ds. płatności. 

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE 

OBROTU 

6.1 Wskazanie, czy oferowane akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu,  

z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach 

Dotychczas akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Spółka złoży wniosek do KDPW 

o rejestrację Akcji Oferowanych, tj. Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji, a także Praw do Akcji w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW. KDPW nada akcjom Spółki indywidualny kod ISIN.  

Spółka zamierza zarejestrować 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz do 1.300.000 (jeden 

milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  

Zamiarem Emitenta jest jednoczesne wprowadzenie do obrotu Akcje Serii B oraz Praw do Akcji. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Spółka podejmie kroki celem 

wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Po rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy oraz po rejestracji akcji w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi zapisanie Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych 

podmiotów, na których dotychczas były zapisane Prawa do Akcji. W zamian za jedno Prawo do Akcji podmiot otrzyma jedną 

Nową Akcję Spółki. W wyniku zapisania Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych, Prawa do Akcji wygasną. 

Jednocześnie, będzie to ostatni dzień notowania Praw do Akcji. Dzień po wygaśnięciu Praw do Akcji, Nowe Akcje zaczną 

być notowane na GPW. 
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Warunkiem dopuszczenia Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie GPW, a 

także uzyskanie zgody Zarządu GPW. 

Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i 

KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach, w tym w szczególności wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w 

wolnym obrocie. Warunki dotyczące dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, które zostały szczegółowo określone w 

Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w odpowiednich regulacjach GPW, dotyczą zapewnienia odpowiedniej płynności 

akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji.  

Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW może nastąpić po spełnieniu warunków 

określonych w § 3 ust. 1-2 Regulaminu GPW, tj.:  

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 

sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie 

Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie 

równoważności dokumentu nie jest wymagane;  

 ich zbywalność nie jest ograniczona;  

 w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;  

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny 

nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co 

najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co 

najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW alternatywnym systemie obrotu – 

co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000,00 EUR; oraz  

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego, oraz (ii) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co 

najmniej 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.  

Jednocześnie, zgodnie z § 3 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań, dopuszczenie akcji  

do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:  

 spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania 

finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe 

poprzedzające dzień złożenia wniosku; lub  

 przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej  

 wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom  

 ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych  

 wnioskiem.  

Ponadto zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczając instrumenty finansowe do obrotu Zarząd GPW ocenia, czy 

obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny oraz czy będzie zapewniona 

swoboda ich zbywalności.  

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań, w przypadku wprowadzania akcji na rynek podstawowy, 

musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, w celu zapewnienia płynności obrotu. W tym 

celu muszą być spełnione następujące warunki:  

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 

17.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.  
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Na Datę Prospektu Spółka spełnia kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym określone powyżej, za wyjątkiem 

warunku rozproszenia akcjonariatu (zarówno na rynku podstawowym jak i równoległym).  

Spółka zamierza spełniać kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno podstawowym jak i równoległym) 

po przeprowadzeniu Oferty. W związku z tym, przy założeniu, że żaden z inwestorów uczestniczących w Ofercie nie nabędzie 

akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 5% głosów w Spółce, aby spełnione zostały warunki dopuszczenia do 

obrotu na rynku podstawowym, suma liczby objętych w ramach Oferty Nowych Akcji i sprzedanych w ramach Oferty Akcji 

Sprzedawanych będzie musiała stanowić co najmniej 25% liczby dopuszczanych do obrotu Akcji Dopuszczanych (aby 

spełniony był warunek wskazany w punkcie (i)) lub co najmniej tyle akcji, aby iloczyn sumy liczby objętych w ramach Oferty 

Nowych Akcji i sprzedanych w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych oraz ich ostatecznej ceny wynosił co najmniej 

równowartość 17.000.000,00 EUR (aby był spełniony warunek wskazany w punkcie (ii)). 

W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym GPW, Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie 

Akcji Dopuszczanych na rynek równoległy GPW. 

W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku regulowanym GPW, Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie 

Akcji Dopuszczanych do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Informacja o zmianie zamiaru ubiegania się Spółki 

o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych z rynku regulowanego GPW na alternatywny system obrotu 

(NewConnect) zostanie podana w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w 

jaki został opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty w celu umożliwienia 

inwestorom złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane. 

Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia do obrotu na GPW są uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie 

może zapewnić, że takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, zostaną 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW. Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu okoliczności 

leżących poza jej kontrolą dopuszczenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na głównym rynku GPW nastąpi w 

terminach innych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej pomiędzy składaniem zapisów przez 

inwestorów a pierwszym dniem notowania Akcji Oferowanych, która może być dłuższa niż w innych jurysdykcjach, inwestorzy 

będą narażeni na brak płynności przez ten czas. 

6.2 Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są 

dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub 

dopuszczone do obrotu 

Dotychczas akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym lub rynku równoważnym. 

6.3 Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta 

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne papiery 

wartościowe tej samej lub innej klasy, co akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w 

obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży 

(„bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania 

Żaden z podmiotów nie posiada zobowiązania do działania jako pośrednik w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność 

akcji Emitenta za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”). 

6.5 Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą 

Na Datę Prospektu Emitent nie przewiduje działań stabilizacyjnych. 
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7 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH 

SPRZEDAŻĄ 

7.1 Osoby sprzedające i ich powiązania z Emitentem 

Na Datę Prospektu w ramach Oferty Publicznej, właścicielami papierów wartościowych objętych sprzedażą są obecni 

akcjonariusze Emitenta tj. Karolina Szablewska-Olejarz (Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu), 

Marcin Olejarz (Prezes Zarządu), ATM Grupa S.A. (Znaczny Akcjonariusz) oraz We Are One Ltd. (Znaczny Akcjonariusz). 

7.2 Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających 

Na Datę Prospektu: 

 Pani Karolina Szablewska-Olejarz zamierza sprzedać do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji Serii B będących 

jej własnością; 

 Pan Marcin Olejarz zamierza sprzedać do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) Akcji Serii B będących jego własnością; 

 Spółka ATM Grupa S.A. zamierza sprzedać do 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji Serii B będących jej własnością; 

 Spółka We Are One Ltd. zamierza sprzedać do 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B będących jej 

własnością. 

Akcje Serii B są akcjami na okaziciela. 

7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

Obowiązujące w Dacie Prospektu umowy typu lock-up opisano w punkcie 4.8.2. części IV Prospektu. 

8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

Ze względu na fakt, iż w Dacie Prospektu nie jest znana Cena Akcji Oferowanych, niemożliwe jest precyzyjne określenie 

wielkości wpływów z emisji Akcji serii C. Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji Serii C środki pieniężne netto w kwocie ok. 

46,2 mln zł. 

Całkowite szacunkowe koszty Oferty wyniosą maksymalnie ok. 6,55 mln zł, w tym: 

6,2 mln zł – maksymalny szacunkowy koszt sporządzenia Prospektu Emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i 

oferowania Akcji Oferowanych (w tym prowizja za plasowanie), 

350 tys. zł – szacunkowy koszt promocji marketingowej oraz pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia planowanej 

Oferty. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na 

inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej 

na złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe 

związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane. 

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości 

w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Koszty plasowania Akcji Sprzedawanych obciążają Akcjonariuszy Sprzedających 
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9 ROZWODNIENIE 

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu w Dacie Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco: 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta w Dacie Prospektu 

Akcjonariusz  Liczba Akcji (szt.) Seria Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

ATM Grupa S.A. 4 000 000 A, B 33,33% 33,33% 

We Are One Ltd. 4 000 000 A, B 33,33% 33,33% 

Karolina Szablewska-Olejarz 2 000 000 A, B 16,67% 16,67% 

Marcin Olejarz 2 000 000 A, B 16,67% 16,67% 

Razem 12 000 000 - 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

9.1 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowa rozwodnienia spowodowanego ofertą 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną w niej objęte 

oraz wszystkie oferowane do sprzedaży akcje zostaną sprzedane 

Akcjonariusz  Liczba Akcji (szt.) Seria Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

ATM Grupa S.A. 3 400 000 A, B 25,34% 27,81% 

We Are One Ltd. 3 540 000 A, B 26,38% 28,53% 

Karolina Szablewska-Olejarz 1 770 000 A, B 13,19% 14,26% 

Marcin Olejarz 1 770 000 A, B 13,19% 14,26% 

Ivan Trancik 120 000 D 0,89% 0,62% 

Nowi akcjonariusze 2 820 000 B, C 21,01% 14,52% 

Razem 13 420 000 - 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną w niej objęte 

oraz oferowane do sprzedaży akcje nie zostaną sprzedane 

Akcjonariusz  Liczba Akcji (szt.) Seria Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

ATM Grupa S.A. 4 000 000 A, B 29,81% 30,90% 

We Are One Ltd. 4 000 000 A, B 29,81% 30,90% 

Karolina Szablewska-Olejarz 2 000 000 A, B 14,90% 15,45% 

Marcin Olejarz 2 000 000 A, B 14,90% 15,45% 

Ivan Trancik  120 000 D 0,89% 0,62% 

Nowi akcjonariusze 1 300 000 C 9,69% 6,69% 

Razem 13 420 000 - 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

* Akcje Serii D zostaną objęte przez Ivana Trancika posiadającego imienne warranty subskrypcyjne serii A, wyemitowane na podstawie 

uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 sierpnia 2018 roku. 

Pan Ivan Trancik w zamian za objęcie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta, 

dających prawo do objęcia 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D zobowiązał się do wniesienia 

do spółki SuperScale Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce 
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Cellense s.r.o., której jest założycielem. Spółka Cellense s.r.o. zajmuje się doradztwem w zakresie Business Intelligence, 

optymalizacji Monetyzacji oraz finansowania lub prowadzenia kampanii User Acquisition. 

Zespół Cellense s.r.o. tworzą eksperci w dziedzinie User Acquisition, Monetyzacji oraz Business Intelligence dla gier Free-

To-Play z doświadczeniem dla globalnych podmiotów sektora gier mobilnych, takich jak m.in.: Supercell, Rovio, Ubisoft, 

Gameloft, Tilting Point, Flaregames, Fingersoft, Pixel Federation. 

Zgodnie z uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 roku, warranty subskrypcyjne serii A mogą 

być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. W związku z tym akcje serii D mogą zostać objęte do dnia 31 

grudnia 2019 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą, cena emisyjna akcji serii D będzie wynosić 0,50 PLN. 

Rozszerzenie Grupy Emitenta o wspólne przedsięwzięcie (po wniesieniu do SuperScale Sp. z o.o. udziałów w spółce Cellense 

s.r.o.) w postaci spółki SuperScale Sp. z o.o. wzbogaciło kompetencje Grupy Emitenta w zakresie Meta-Publishing-u oraz 

zwiększy potencjał monetyzacyjny wydawanych gier przez Grupę Emitenta. 

10 INFORMACJE DODATKOWE 

10.1  Opis zakresu działań doradców związanych z Emisją 

Informacje dotyczące doradców związanych z emisją akcji oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w punkcie  

1 Części III oraz punkcie 3.3 Części IV Prospektu Emisyjnego. 

10.2  Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych 

rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez 

biegłego rewidenta, oraz odnośnie których sporządził on jakikolwiek raport lub opinię. 

10.3  Informacje uzyskane od osób trzecich 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzące od osób trzecich. 

 

 



ZAŁĄCZNIKI  

 

396  
 

ZAŁĄCZNIKI 

SKRÓTY I DEFINICJE 

Akcje Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D 

Akcje Dopuszczane Akcje Serii B oraz Akcje Serii C 

Akcje Imienne Akcje Serii A oraz Akcje Serii D 

Akcje Oferowane Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane 

Akcje Serii A 6.000.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN 

każda w kapitale zakładowym Emitenta 

Akcje Serii B 6.000.000 zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN każda  

w kapitale zakładowym Emitenta 

Akcje Serii C do 1.300.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN każda 

Akcje Serii D 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 

0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D 

przez posiadaczy warrantów serii A 

Akcje Serii E 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości 

nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji 

serii E przez posiadaczy warrantów serii B 

Akcje Serii F 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 

0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F 

przez posiadaczy warrantów serii C 

Akcjonariusze 

Sprzedający 

Karolina Szablewska-Olejarz 

Marcin Olejarz 

We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr 

ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 

Akcje Sprzedawane do 1.520.000 zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN każda 

w kapitale zakładowym Emitenta 

Biegły Rewident Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 

CAGR Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu. 
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Cheetah Mobile Cheetah Mobile Inc. siedziba: Hui Tong Times Square NO. 8, Yaojiayuan S. Rd., Beijing 

100123, P.R.C i jej spółki zależne 

CPI Cost Per Install – koszt instalacji gry przez nowego użytkownika rozumiany jako średnia 

wartość wydatków marketingowych przypadająca na 1 pozyskanego gracza. 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW, 

Dobre Praktyki 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowiące zbiór zasad i rekomendacji 

dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW 

Doradca Prawny Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo 

ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583564 

Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku  

w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego, w związku z publiczną ofertą lub 

dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

(Dz. Urz. WE z dnia 31 grudnia 2003 roku, L 345, s. 64, ze zm.) 

Dzień Prospektu, Data 

Prospektu 

Dzień zatwierdzenie prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego 

Earn-out Jest to klauzula umowna, pozwalająca na ustalenie ostatecznego wynagrodzenia  

w oparciu o przyszłe wyniki lub wskaźniki finansowe danego przedsięwzięcia. W 

rezultacie sprzedawca otrzymuje od kupującego płatność składającą się z dwóch 

elementów. Pierwszy z nich, oszacowany na podstawie przeprowadzonej wcześniej 

wyceny ma charakter stały. Natomiast wysokość drugiej części warunkuje osiągniecie 

ustalonego celu np. w postaci uzyskania odpowiedniej ilości użytkowników, przychodów 

lub zysku. 

EBIT Zysk z działalności operacyjnej 

EBITDA Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację  

EUR, euro Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej 

GBP funt szterling, prawny środek płatniczy obowiązujący w Wielkiej Brytanii 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika 

inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę 
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Grupa; Grupa Emitenta Emitent oraz Spółki Zależne Emitenta 

Grupa Kapitałowa 

SuperScale 

SuperScale Sp. z o.o. oraz jej jednostki zależne 

Inwestorzy  Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni łącznie  

Inwestor Indywidualny Inwestor niestanowiący Inwestora Instytucjonalnego 

Inwestor Instytucjonalny Osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, 

posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 

osoby lub podmioty, które otrzymały zaproszenie do złożenia zapisu w transzy inwestorów 

instytucjonalnych. 

Jednostki 

Współkontrolowane 

Jednostki współkoktrolowane w rozumieniu MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, 

system depozytowy prowadzony przez tę spółkę 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze 

zm.) 

Kodeks Karny 

Skarbowy, KKS 

Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2226 ze zm.) 

Kodeks Karny, KK Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) 

Kodeks Postępowania 

Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 

r., poz. 1360 ze zm.) 

Kodeks Pracy, KP Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) 

Kodeks Spółek 

Handlowych, 

KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1577 ze zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Umowa Lock-up Umowa opisana w Punkcie 4.8.2. Części IV Prospektu 
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Międzynarodowe 

Standardy 

Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości stanowiące część MSSF 

Nowe Akcje do 1.300.000 Akcji Serii C 

Oferta Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium RP przeprowadzana na podstawie 

Prospektu 

Oferujący Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

Państwa Członkowskie Państwa należące do Unii Europejskiej 

PLN, zł Złoty – prawny środek płatniczy RP będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 

roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r.,  

Nr 84, poz. 383 ze zm.) 

Polska, RP Rzeczpospolita Polska 

Prawa do Akcji, PDA Prawa do objęcia Akcji Serii C 

Prawo Autorskie Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2018 

r., poz. 1191 ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 679 ze zm.) 

Prawo ochrony 

środowiska 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2018 r, poz. 

799 ze zm.) 

Prawo Własności 

Przemysłowej 

Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz.U. z 2017 r.,  

poz. 776 ze zm.) 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie 

Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego Spółka będzie 

przeprowadzała Ofertę oraz ubiegała się o Dopuszczenie 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 
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Regulamin Giełdy, 

Regulamin 

GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tekst ujednolicony. 

według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 roku) w brzmieniu przyjętym Uchwałą  

Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku, ze zm. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w wersji 

obowiązującej na Datę Prospektu 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) 

Rozporządzenie 

809/2004 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku stanowiące 

przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez 

odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz.WE  

z dnia 30 kwietnia 2004 roku, L 149, s. 1, ze zm.) 

Rozporządzenie  

o Raportach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.) 

Rozporządzenie  

o Rynku Oficjalnych 

Notowań 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2010 r. Nr 84, 

poz. 547 ze zm.) 

Rozporządzenie  

w Sprawie Kontroli 

Koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE z dnia 29 stycznia 2004 roku, L 24, s.1, ze zm.) 

Rozporządzenie  

w Sprawie Nadużyć na 

Rynku 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE z dnia 12 czerwca 2014 roku, L 

Nr 173, s. 1, ze zm.) 

Skonsolidowane 

Historyczne Informacje 

Finansowe 

Zbadane informacje finansowe Grupy Emitenta za pełne lata obrotowe zakończone w dniu 

31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku 

Spółka, Emitent BoomBit spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
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Spółki Zależne Spółki nad którymi Spółka wywiera kontrolę w rozumieniu MSSF 

Statut Spółki Statut Spółki na Datę Prospektu 

Szczegółowe Zasady 

Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wersji 

obowiązującej na Datę Prospektu 

Transza inwestorów 

indywidualnych 

Część akcji oferowanych w ofercie publicznej przeznaczona dla inwestorów 

indywidualnych 

Transza inwestorów 

instytucjonalnych 

Część akcji oferowanych w ofercie publicznej przeznaczona dla inwestorów 

instytucjonalnych 

Uchwała Emisyjna, 

Uchwała Emisyjna 

Nowych Akcji 

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji 

serii C oraz zmiany statutu Spółki, zmieniona Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji 

serii C oraz zmiany statutu Spółki 

Uchwała w Sprawie 

Dematerializacji 

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie 

dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmieniona Uchwałą nr 4 Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 3 z dnia 7 sierpnia 2018 

roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie  

i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD, $ dolar amerykański, prawny środek płatniczy obowiązujący w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki 

Ustawa o Biegłych 

Rewidentach 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) 

Ustawa o Funduszach 

Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) 
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Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1768 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Danych Osobowych 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 1000) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 

r., poz. 798) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  

z 2018 r., poz. 200 ze zm.) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.  

z 2018 r., poz. 1036 ze zm.) 

Ustawa o Podatku  

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.  

z 2017 r., poz. 1150 ze zm.) 

Ustawa o Podatku  

od Spadku i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 644 ze zm.) 

Ustawa  

o Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

Współoferujący Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie 

Współprowadzący 

Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

Założyciele Pani Karolina Szablewska – Olejarz oraz Pan Marcin Olejarz 
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Zarząd Zarząd Emitenta 

Znaczni Akcjonariusze Karolina Szablewska-Olejarz 

Marcin Olejarz 

We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr 

ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 
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SKRÓTY I DEFINICJE BRANŻOWE 

App Store Platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami przeznaczonymi na urządzenia działające 

pod kontrolą systemu operacyjnego iOS, m.in. na iPada, iPhone'a oraz iPoda touch 

ARPU Average Revenue Per User – średni przychód netto (po odjęciu prowizji Platform 

Mobilnych na użytkownika 

ARPDAU Average Revenue per Daily Active User – średni dzienny przychód od aktywnego 

użytkownika 

ARPMAU Average Revenue per Monthly Active User – średni dzienny przychód od aktywnego 

użytkownika 

Net ARPMAU Average Revenue per Monthly Active User – średni dzienny przychód netto (po odjęciu 

prowizji Platform Mobilnych) od aktywnego użytkownika  

ARPPU Average Revenue per Paying User – średni przychód netto od płacącego użytkownika 

Business Intelligence Narzędzia umożliwiające efektywne przekształcanie danych w różnorodne formy 

informacji, które są wykorzystywane w celach analizy efektywności działalności 

operacyjnej Grupy Emitenta. 

Big Data Usługi zbierania, przechowywania i przetwarzania dużej ilości złożonych  

i zróżnicowanych danych dla celów analitycznych. 

Card Gry w których użytkownik kolekcjonuje karty do talii za pomocą której toczy pojedynki  

z innymi graczami. 

Casino Gra prowadzona w kasynie, gdzie może zagrać na określonej liczbie maszyn, tzw. 

„jednorękich bandytów”. Gracz obstawia określoną stawkę wirtualnych żetonów w danej 

rundzie i wygrywa określoną pulę w przypadku wylosowania określonej sekwencji na 

maszynie. Istotnym elementem wpływającym na parametry retencji jest odpowiednia 

oprawa muzyczna i graficzna. 

Casual Gry o prostych zasadach rozgrywki które nie wymagają dużego zaangażowania gracza, 

w tym poświęcanego czasu na rozgrywkę. 

Core, Core Engine Narzędzie autorskie BoomBit S.A., jest to uniwersalna część gry składająca się ze zbioru 

algorytmów, bibliotek, oraz funkcjonalności możliwych do wykorzystania w innych 

procesach produkcyjnych. 

CPI Cost Per Install – średni koszty pozyskania użytkownika w kanale płatnym. 
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Crash rate Stosunek liczby nieudanych uruchomień gry do łącznej liczby prób w danej populacji. 

Cross-Promo Narzędzie umożliwiające promocję gier poprzez inne gry Grupy Emitenta. 

CTR Click-through rate – stosunek użytkowników którzy kliknęli w reklamę do łącznej liczby 

użytkowników którym reklama została wyświetlona. 

DAU Daily Active Users – dzienna liczba aktywnych użytkowników, w tym przypadku graczy. 

Driving Simulator typ gier symulacyjno-zręcznościowych w których gracz przemieszcza się różnymi 

rodzajami pojazdów po specjalnie zaprojektowanych planszach. Celem rozgrywki jest 

przemieścić się do punktu docelowego w określonym czasie unikając jednocześnie 

jakiejkolwiek kolizji prowadzonych przez gracza pojazdów. 

Dystrybucja cyfrowa Dystrybucja odbywająca się poprzez platformy elektroniczne, przez które użytkownicy 

mają możliwość pobrania aplikacji bezpośrednio na urządzenie mobilne. 

EMEA Europe, the Middle East and Africa – kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu 

oraz Afryki 

Free To Play, F2P Model sprzedaży gier – gra pobierana jest przez użytkownika za darmo, a jej twórcy 

zarabiają na wyświetlających się w grze reklamach lub na systemie mikropłatności 

(gracze kupują w grze przedmioty, zdolności, punkty doświadczenia itd.) 

Featuring Specjalne wyróżnienie oraz mechanizm pozycjonowania gry na platformie dystrybucyjnej 

przyznawane przez niezależny zespół redakcyjny danej platformy 

FTUE First Time User Experience – zestaw statystyk obrazujących skłonność gracza do 

dalszego korzystania z funkcjonalności gry np. % graczy przechodzących kolejne etapy 

gry, % graczy przechodzących samouczka itp.  

Game as a Product, 

GaaP 

Gra monetyzowana w modelu Free-To-Play, która po hard launchu nie podlega istotnym 

aktualizacjom wydłużającym jej cykl życia. 

Game as a Service, 

GaaS 

Gra monetyzowana w modelu Free-To-Play która ulega aktualizacjom o ciągłym 

charakterze, które mają na celu wydłużenie cyklu życia gry. Gra tego rodzaju 

charakteryzuje się wysokimi nakładami na prace prace rozwojowe po jej wydaniu. 

Google Play Platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami przeznaczonymi 

na urządzenia działające pod kontrolą systemu operacyjnego 

Android m.in. Samsung, Huawei, Xiaomi. 
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ROAS Iloraz przychodów (po odjęciu prowizji Platform Mobilnych) z monetyzacji gry 

użytkowników pozyskanych z płatnych kanałów (User Acquisition) oraz kosztów 

przeprowadzenia działań User Acquisition służących pozyskaniu tych użytkowników. 

Gry klasy AAA Gra powstająca przy zaangażowaniu dużych nakładów finansowych, nastawiona na 

wysoką jakość finalnego produktu i korzystająca z zaawansowanych technologii. 

Gry WEB-owe Potocznie nazywane również grami przeglądarkowymi. Do ich uruchomienia niezbędna 

jest przeglądarka internetowa.  

Hardcore Gry o rozbudowanym modelu rozgrywki, rozbudowanej fabule, wymagające dużego 

zaangażowania gracza a także o wysokim stopniu zaangażowania społeczności graczy. 

Hard launch Moment, w którym produkt zostaje udostępniony globalnie za pośrednictwem cyfrowych 

platform dystrybucyjnych oraz rozpoczyna się jego oficjalna promocja. 

Hidden Object Rodzaj gier dla gracza typu Casual w których celem jest znalezienie na dopracowanych 

graficznie planszach określonych przedmiotów. Gracz może korzystać z ułatwień  

w postaci wskazówek. 

HOPA Gra casual, typu „Hidden Object Puzzle Adventure” (HOPA); gra łącząca znajdowanie 

ukrytych obiektów narysunku z elementami gry przygodowej. 

Hyper-Casual Gry charakteryzujące się prostą rozgrywką, szeroką grupą odbiorców, niskimi kosztami 

produkcji oraz krótkim cyklem produkcji. 

Interstitial Reklama pełnoekranowa, wyświetlana bezpośrednio w grze.  

Konwersja, 

współczynnik konwersji 

Iloraz liczby użytkowników, którzy pobrali grę i którzy dokonali mikropłatności wewnątrz 

aplikacji oraz łącznej liczby użytkowników którzy pobrali grę. 

KPI Key Performance Indicators – Kluczowe wskaźniki efektywności 

Live – Ops / Live 

Operations 

Działania prowadzone po Hard Launchu w zakresie m.in.: aktualizacji gry, wprowadzania 

do niej nowych funkcjonalności oraz cyklicznych wydarzeń w grze mających na celu 

zwiększenie zaangażowania graczy oraz ich retencji 

Lokalizacja Proces przystosowania gry stworzonej w określonym języku do innych języków. 

Lokalizacja jest procesem szerszym od tłumaczenia, obejmuje dostosowanie zarówno 

warstwy tekstowej, jak i elementów kulturowych itd. do charakteru odbiorcy 

LTV 

 

Life-Time Value – szacowana łączna wartość przychodów wygenerowana od 

statystycznego gracza 
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MAU Monthly Active Users – miesięczna liczba aktywnych użytkowników, w tym przypadku 

graczy 

Match-3 Gra logiczna typu casual polegająca na łączeniu z sobą trzech elementów tego samego 

rodzaju 

Metadane Ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów informacji lub obiektów 

informacji, dostarczające szczegółowych danych, dotyczących atrybutów zasobów lub 

obiektów informacji, w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także zarządzania 

tymi zasobami 

Meta-Publishing Łącznie prowadzone działania w zakresie User Acquisition, optymalizacji Monetyzacji 

oraz Business Intelligence 

Mid-Core Gry o bardziej złożonym niż gry Casual modelu rozgrywki i rozbudowanej fabule. 

Zaangażowanie gracza jednak jest mniejsze niż w grach Hardcore 

Mikropłatności, 

Mikrotransakcje 

Płatność dokonywana przez użytkowników gier po pobraniu gry, w związku z zakupem 

dodatkowych funkcjonalności w grach. Mikropłatności mogą być realizowane za 

pośrednictwem różnych bezgotówkowych instrumentów płatniczych (np. karta płatnicza, 

przelew), różnych kanałów elektronicznych (np. bankowość elektroniczna, telefon 

komórkowy) lub z wykorzystaniem agregatorów płatności (np. PayPal) 

MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – rodzaj gier RPG, w których duża liczba 

graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie. Podobnie jak w innych rodzajach gier 

fabularnych gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami. 

MOBA Multiplayer Online Battle Arena – gry strategiczne rozgrywane na ograniczonym obszarze 

w trybie wielu graczy 

Monetyzacja Proces uzyskiwania przychodów z gier odbywający m.in. się przez dokonywanie 

mikropłatności przez graczy oraz wyświetlanie reklam 

Payer Conversion Rate Stosunek liczby płacących graczy do aktywnych graczy ogółem wyrażony w procentach 

Platformy mobilne Są to platformy za pośrednictwem, których odbywa się dystrybucja cyfrowa aplikacji oraz 

gier na urządzenia mobilne. Wśród największych wymienić można Google Play, App 

Store oraz Myapp, 360 Mobile Assistant i Xiaomi App Store (Chiny). 

Plug-in Manager Plug-In Manager jest zbiorem bibliotek pozwalających na integrację gier i Metadanych 

przez nie generowanych z sieciami reklamowymi, platformami dystrybucji cyfrowej, 

sieciami społecznościowymi (Facebook, Twitter) oraz narzędziami Business Intelligence.  
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Premium Klasyczny model sprzedaży gier w którym po zapłacie określonej kwoty gracz uzyskuje 

produkt o nieograniczonej funkcjonalności. 

Puzzle Gry logiczne polegające na łączeniu przez gracza różnych elementów w celu zbudowania 

lub określonej konstrukcji lub obrazka.  

Revenue Sharing Mechanizm powiązania wynagrodzenia kluczowego personelu produkcyjnego  

z sukcesem danej produkcji. 

RPG Gra o linii fabularnej w której gracz wciela się w bohatera zdobywającego doświadczenie 

oraz coraz to lepszy ekwipunek wraz z przechodzeniem kolejnych etapów gry  

Silnik gry Główna część kodu gry komputerowej i mobilnej. Silnik gry zajmuje się interakcją 

elementów gry. Może mieć w sobie wbudowane moduły grafiki, wejścia, sieci czy też 

wykrywania kolizji między obiektami gry itd. Może też korzystać z oddzielnych silników 

implementujących obsługę wymienionych modułów. Firmy deweloperskie korzystają  

z gotowych silników lub też same je tworzą, przy czym zawsze silnikowi towarzyszą 

narzędzia, dzięki którym można stworzyć pewne elementy gry bez ingerencji w kod 

źródłowy silnika 

Social Sports Betting 

PvP 

Gra w której rozgrywka toczona jest bezpośrednio przeciwko innym graczom np. wirtualne 

partie bilardu, łucznictwa, strzelectwa itd. Elementem odróżniającym te gry od gier Hyper-

Casualowych jest dodanie elementu hazardu – gracz przed rozgrywką obstawia  

z dostępnych zasobów wirtualnej waluty stawkę która w przypadku wygranej ulegnie 

podwojeniu. W przypadku przegranej gracz traci wirtualną walutę 

Soft launch Wydanie gry dla ograniczonej grupy odbiorców i/lub na ograniczoną liczbę platform 

sprzętowych w celu zebrania ocen, zbadania reakcji użytkowników końcowych na 

proponowaną formę i zawartość gry oraz weryfikację kluczowych parametrów Monetyzacji 

przed rozpoczęciem globalnej promocji 

Store Conversion Rate Stosunek liczby pobrań danej gry do liczby wyświetleń jej strony na platformie dystrybucji 

cyfrowej (tj. m.in. Apple App Store, Google Play) 

User Acquisition Pozyskiwanie użytkowników w kanałach płatnych 

User Retention, 

Retencja 

Wskaźnik retencji, informuje jak wielu graczy kontynuuje aktywne użytkowanie gry  

w określony czasie 



 ZAŁĄCZNIKI 

 

 409 
 

STATUT SPÓŁKI 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Firma Spółki brzmi: BoomBit Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu: BoomBit S.A. 

3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

4. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Aidem Media spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. 

5. Założycielami Spółki są: Pani Karolina Szablewska-Olejarz, Pan Marcin Olejarz, spółka „ATM Grupa Spółka Akcyjna” z 

siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz spółka We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr. 

§ 2  

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. 

§ 3  

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz 

organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. 

§ 4  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

Przedmiot działalności Spółki 

§ 5  

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 

jj) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

kk) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

ll) PKD 46.18.Z  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 

mm) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

nn) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 

oo) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

pp) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 

qq) PKD 47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

rr) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

ss) PKD 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

tt) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, 

uu) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, 

vv) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

ww) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 
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xx) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

yy) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

zz) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

aaa) PKD 59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 

bbb) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 

ccc) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

ddd) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych, ogólnodostępnych i abonamentowych, 

eee) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem komunikacji satelitarnej, 

fff) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

ggg) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

hhh) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

iii) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

jjj) PKD 63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

kkk) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

lll) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 

mmm) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

nnn) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

ooo) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

ppp) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 

qqq) PKD 91.01.B Działalność archiwów, 

rrr) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki 

wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić 

po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.   

 

Kapitał zakładowy 

§ 6  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: 

dwanaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: 

a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 (słownie: 

pięćdziesiąt groszy) każda; oraz 

b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 (słownie: 

pięćdziesiąt groszy) każda. 

§ 7 

1. Akcje Spółki serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja serii A daje 

prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2. Akcje Spółki serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Jedna akcja serii B 

daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
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3. Wszystkie akcje, o których mowa w § 6 powyżej zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do ilości udziałów 

posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki pod firmą Aidem Media spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

5. Jeżeli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo alternatywnym systemie obrotu, każdy  

z akcjonariuszy, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji 

do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu 

nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego 

akcjonariusza. 

 

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 

§ 8  

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do 

niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. 

4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.  

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 

głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.  

 

Umorzenie akcji 

§ 9  

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje 

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. 

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać  

w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 

umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

 

Prawo pierwszeństwa 

§ 1 0  

1. W przypadku zamiaru zbycia przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne Spółki (w tym zamiaru przyjęcia oferty, 

zawarcia umowy lub porozumienia prowadzącego do zbycia) jakichkolwiek akcji imiennych Spółki będących własnością 

akcjonariusza na rzecz osoby trzeciej („Potencjalny Nabywca"), pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje 

imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia na 

rzecz Potencjalnego Nabywcy na warunkach określonych w niniejszym §10, proporcjonalnie do posiadanych przez nich 

akcji imiennych w kapitale zakładowym Spółki. 
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2. Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych Spółki doręczy Zarządowi pisemne zawiadomienie 

(„Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia") dotyczące zamierzonego zbycia akcji imiennych zawierające wszystkie 

informacje, o których mowa w ust. 3 poniżej, nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed dniem, w którym miałaby 

zostać podpisana z Potencjalnym Nabywcą umowa mająca na celu dokonanie zbycia akcji imiennych. Zarząd 

zawiadamia pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne o zamiarze i warunkach zbycia akcji imiennych  

w terminie 2 (dwa) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia oraz liczbie akcji imiennych 

przypadających poszczególnym akcjonariuszom. 

3. Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia powinno wskazywać Potencjalnego Nabywcę, cenę sprzedaży oraz warunki 

płatności oraz wszystkie inne istotne parametry zamierzonej sprzedaży, jak również liczbę akcji imiennych, które 

Potencjalny Nabywca miałby nabyć („Zbywane Akcje").  

4. Uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa nabycia Zbywanych Akcji w terminie 30 (trzydzieści) 

dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zarządu, o którym mowa w ust. 2, poprzez złożenie Zarządowi Spółki 

stosownego oświadczenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, określającego liczbę akcji, które 

gotowi są nabyć. Datą złożenia oświadczenia jest data jego wpływu do Spółki. Brak złożenia w przepisanym terminie 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji traktuje się jako rezygnację z przysługującego 

uprawnienia. 

5. Nabycie akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w Zawiadomieniu  

o Zamiarze Zbycia. 

6. Zarząd Spółki w terminie 1 (jeden) tygodnia licząc od dnia upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze 

skorzystania z prawa pierwszeństwa, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej  

z tych osób liczbą Zbywanych Akcji i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje imienne oraz 

akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. 

7. W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa, akcjonariusz sprzedający i akcjonariusze, którzy złożyli Zarządowi 

Spółki oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, zawrą w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia stosownego zawiadomienia umowy sprzedaży Zbywanych Akcji oraz sporządzą wszelkie inne dokumenty i 

podejmą inne działania określone w przepisach prawa niezbędne do dokonania sprzedaży. 

8. Jeżeli akcjonariusz, który złożył oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa uchyli się od zawarcia umowy 

sprzedaży, pomimo wezwania go w formie pisemnej i wyznaczenia dodatkowego terminu na wywiązanie się z tego 

zobowiązania pod groźbą utraty prawa do pierwszeństwa nabycia akcji, akcjonariusz zmierzający zbyć Zbywane Akcje 

może dokonać ich zbycia na rzecz Potencjalnego Nabywcy, na warunkach tam wskazanych. To samo dotyczy 

przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części akcji przeznaczonych do zbycia przez 

uprawnionych akcjonariuszy. 

9. W przypadku, gdy akcjonariusz: (i) dokona zbycia jakichkolwiek akcji imiennych na rzecz osoby trzeciej nie doręczając 

Zarządowi Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, lub (ii) dokona zbycia na rzecz Potencjalnego Nabywcy lub osoby trzeciej 

na warunkach innych niż wskazane w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, zbycie takie będzie bezskuteczne wobec 

Spółki. 

10. Prawo pierwszeństwa stanowi prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 596 Kodeksu cywilnego. W zakresie 

nieuregulowanym w Statucie, przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu mają zastosowania do prawa 

pierwszeństwa. 
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Organy Spółki 

§ 1 1  

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 1 2  

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku lub w Warszawie. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 

określonym w ust. 3, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed 

terminem Walnego Zgromadzenia.  

6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone 

na stronie internetowej Spółki oraz w sposób zgodny z przepisami regulującymi wykonywanie obowiązków 

informacyjnych przez Spółkę, co powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia.  

7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 

8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

powzięcia uchwały.  

9. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się 

spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 

zostać złożone w postaci elektronicznej.  

10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała 

charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

11. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, 

2) podział zysku lub pokrycie straty, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie 

daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,  
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3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora, 

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 

§ 2 Kodeksu spółek handlowych, 

8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,  

9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,  

11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, 

14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 

(dnia dywidendy),  

15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw 

wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. 

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ust. 11, pkt 7 i 9 zapadają większością 3/4 

głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. 

13. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym 

albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.  

14. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest 

większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała 

Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

15. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt  

z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw 

na porządku obrad. 

16. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może 

podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

17. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za" do 

„przeciw"), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

18. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami 

o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach 

osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym 

Zgromadzeniu. 

19. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części 

członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

20. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków 

Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród 
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uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

21. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin 

Walnego Zgromadzenia.  

22. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku 

zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego 

Zgromadzenia.  

 

Rada Nadzorcza 

§13 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem punktów poniżej: 

1) tak długo jak Karolina Szablewska-Olejarz oraz Marcin Olejarz będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 

akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu – akcjonariuszowi Karolinie Szablewskiej-Olejarz oraz akcjonariuszowi Marcinowi Olejarzowi 

będzie łącznie przysługiwało uprawnienie osobiste do wspólnego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka 

Rady Nadzorczej; 

2) tak długo jak spółka „ATM Grupa Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bielanach Wrocławskich będzie akcjonariuszem 

posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariuszowi „ATM Grupa Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 

będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; 

3) tak długo jak spółka We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr będzie akcjonariuszem posiadającym akcje 

Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu – akcjonariuszowi We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr będzie przysługiwało 

uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

4. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-

3 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. 

5. W przypadku utraty przez danego akcjonariusza uprawnienia osobistego, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 3 pkt 1, 

pkt 2 lub pkt 3 powyżej, w szczególności w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki poniżej poziomu wskazanego, odpowiednio, w ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 powyżej, uprawnienie 

osobiste wygasa, a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z 

ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 powyżej, niezależnie od przyczyny (w tym w przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej 

z pełnionej funkcji), prawo do powołania nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej, 

którego mandat wygasł, przysługuje temu akcjonariuszowi, który powołał pierwotnie członka Rady Nadzorczej, którego 

mandat wygasł, o ile akcjonariusz ten nie utracił uprawnienia osobistego do powołania takiego członka Rady Nadzorczej. 

W przypadku niepowołania przez określonego akcjonariusza nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, uprawnienie osobiste danego akcjonariusza 

wygasa, a do powoływania i odwoływania nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie. 

7. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie 

wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. 

8. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który 
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będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. 

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 

10. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, 

a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki 

podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

11. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady 

Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady 

Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem 

proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

12. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej 

na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez 

wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że 

wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.  

13. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie  

i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.  

14. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady 

Nadzorczej.  

15. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje 

utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.  

16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

17. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten 

zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

18. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego, 

powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza 

posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod 

warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał 

podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w takim głosowaniu.  

19. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania 

 i zawieszenia w czynnościach tych osób.  

20. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać 

konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały  

w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.  

21. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. 

Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności 

powodujących utratę przez niego tej cechy.  
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22. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  

a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

2) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzania 

czynności rewizji finansowej Spółki, 

3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, 

4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, 

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,  

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu), 

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

9) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub jakichkolwiek praw udziałowych w spółkach prawa 

handlowego, 

10) wyrażanie zgody na zbycie lub rozporządzenie akcjami, udziałami lub prawami udziałowymi w innej spółce prawa 

handlowego, 

11) wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, 

12) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie nieruchomością należącą do majątku 

Spółki. 

23. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.  

 

Zarząd 

§14 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi 

Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. 

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną 

kadencję. 

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.  

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

6. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został 

powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa  

z ogólnej liczby członków Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków 

Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed 

terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin 

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.  
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8. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie  

i miejscu posiedzenia. 

9. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być 

odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka 

Zarządu. 

10. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do 

działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 

11. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę 

Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich 

czynności prawnych. 

12. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im 

wynagrodzenie. 

13. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: 

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, 

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

14. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego 

powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której 

zaistniał konflikt interesów.  

15. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, 

uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.  

 

Udział w zysku i fundusze Spółki 

§15 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) fundusz rezerwowy. 

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie 

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). 

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. 

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego 

zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy 

niż 1/3 kapitału zakładowego. 
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Rok obrotowy 

§16  

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.  

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie 

Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. 

 

Postanowienia końcowe 

§17  

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” 
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UCHWAŁA EMISYJNA NOWYCH AKCJI 

„Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 07 sierpnia 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 

6.000.000,50 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.600.000,00 PLN (sześć milionów sześćset 

tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii C”). 

2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej  

w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego, systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie 

Publicznej"). 

3. Akcje Serii C zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) sporządzonym 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, oraz w związku 

z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C („Prawa 

do Akcji Serii C") do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. („GPW”). 

4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

5. Akcje serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

 

§2 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji SeriiC. 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy 

brzmi jak następuje 

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad 

obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. 
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Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie 

zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 

600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 1.200.000 (jeden 

milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda  

w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków 

niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki,  

w szczególności na inwestycje w kolejne spółki zależne oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych,  

w związku z pozyskiwaniem nowych zespołów deweloperskich, działalność marketingową, odkup akcji obecnych  

i przyszłych spółek zależnych, inwestycje w projekty zewnętrznych i wewnętrznych zespołów deweloperskich. Wobec 

powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest pożądane  

i leży w interesie Spółki. 

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny 

maksymalnej. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych 

Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A.” 

§3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz 

do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do: 

a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd 

Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie 

maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; 

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii C; 

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C; 

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C; oraz 

e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, zarówno na 

zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do 

akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii C. 

 

§4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki  

w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii C 

określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna 

podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez 

złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii C. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 
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§5 

1. W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 statutu Spółki w taki sposób, że 

otrzymuje on następujące brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6.000.000,50 PLN (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt groszy) do 6.600.000,00 

PLN (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 

1) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt groszy) każda, 

2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

groszy) każda, 

3) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji, co stanowi 

100% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów), 

wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 

18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę 

nr 2.  

 

Ad. 7 Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: 
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UCHWAŁA O ZMIANIE LICZBY EMITOWANYCH AKCJI SERII C 

 

„Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 21 lutego 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 

2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu 

Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 

wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki i nadać jej nową, następującą treść: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie 

niższej niż 6.000.000,50 PLN (sześć milionów złotych pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 6.650.000,00 PLN (sześć 

milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden 

milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

(„Akcje Serii C”).  

2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze 

oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego, systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie 

Publicznej").  

3. Akcje Serii C zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) sporządzonym 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, oraz w związku  

z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C („Prawa do 

Akcji Serii C") do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  

4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

5. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

 

§2 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C. 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy 

brzmi jak następuje:  
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„Zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad 

obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. 

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie 

zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 

650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 

1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia 

środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych 

Spółki, w szczególności na inwestycje w kolejne spółki zależne oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek 

celowych, w związku z pozyskiwaniem nowych zespołów deweloperskich, działalność marketingową, odkup akcji 

obecnych i przyszłych spółek zależnych, inwestycje w projekty zewnętrznych i wewnętrznych zespołów deweloperskich. 

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest 

pożądane i leży w interesie Spółki. 

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny 

maksymalnej. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych 

Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A.” 

§3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do 

określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do:  

a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd 

Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie 

maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w §1 ust. 1 niniejszej uchwały;  

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii C;  

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;  

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C; oraz  

e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, zarówno na 

zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do 

akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii C.  

 

§4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki  

w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii C 

określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna 

podwyższenia określona w §1 ust. 1 niniejszej uchwały.  



 ZAŁĄCZNIKI 

 

 425 
 

2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 §7 KSH określi ostateczną treść §6 statutu Spółki poprzez złożenie 

oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii C.  

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.  

 

§5 

1. W związku z §1-3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §6 statutu Spółki w taki sposób, że 

otrzymuje on następujące brzmienie:  

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6.000.000,50 PLN (słownie: sześć milionów złotych pięćdziesiąt groszy) do 

6.650.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:  

1) (sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

groszy) każda,  

2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

groszy) każda,  

3) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji, co stanowi 100% w 

kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów), wobec czego 

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 18.000.000 (słownie: 

osiemnaście milionów) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.  

 

Ad. 8. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:  
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UCHWAŁA W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI 

„Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 07 sierpnia 2018 roku 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki  

i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 

pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) uchwala, co następuje: 

 

§1 

Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej 

akcji Spółki („Oferta Publiczna”), a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): 

1. nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji Spółki („Akcje Dopuszczane”), tj.:- 

a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda 

akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych); 

b) do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt 

groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych); 

2. do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda („Prawa do Akcji”, a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”). 

Niniejszym postanawia się o dematerializacji Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie  

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

 

§2 

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym 

do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz 

regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

(„KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: 

a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej; 

b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do 

złożenia odpowiednich wniosków; oraz 

c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd 

do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu  

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 
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2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej 

wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. 

Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego 

terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej 

wiadomości później.” 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji, co stanowi 100%  

w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów), wobec czego 

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 18.000.000 (słownie: 

osiemnaście milionów) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. 

 

Ad. 8. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: 
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UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI 

 

„Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 21 lutego 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 3 z dnia 7 sierpnia 

2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki  

i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. nr 3 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nadać jej nową, następującą treść:  

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 

pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) uchwala, co następuje:  

 

§1 

Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej 

akcji Spółki („Oferta Publiczna”), a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):   

1. nie więcej niż 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji Spółki („Akcje Dopuszczane”), tj.:  

a) (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja  

i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych);  

b) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt 

groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);  

2. do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 

każda („Prawa do Akcji”, a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”). 

Niniejszym postanawia się o dematerializacji Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie  

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

 

§2 

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym 

do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz 

regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

(„KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:  

a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;  
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b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do 

złożenia odpowiednich wniosków; oraz  

c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd 

do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu  

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej 

wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. 

Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego 

terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej 

wiadomości później.”  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji, co stanowi 100%  

w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów), wobec czego 

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 18.000.000 (słownie: 

osiemnaście milionów) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. 

  

Ad. 9. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:  
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UCHWAŁA W SPRAWIE USTANOWIENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 

 

„Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

BoomBit Spółka akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 21 lutego 2019 roku 

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych 

imiennych serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), mając na celu 

stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i jej grupy kapitałowej („Grupa”), 

umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości 

Grupy oraz zapewnienie ich trwałego związania z Grupą, działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 449 oraz art. 453 §2 i §3 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 1577) („KSH”), uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), przeprowadzanego  

w oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego 

kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 roku aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku. 

2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego określa regulamin Programu Motywacyjnego 

(„Regulamin”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz 

Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań określonych w Regulaminie w celu realizacji Programu 

Motywacyjnego. 

3. W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

1. Na potrzeby przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 240.000 

(dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty Serii B”) z prawem do objęcia 

nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E.  

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii B będą członkowie zarządów podmiotów z Grupy, kluczowi menedżerowie 

podmiotów z Grupy, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej 

z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą pracę lub usługi 

na rzecz podmiotów z Grupy („Uczestnicy Programu” lub pojedynczo „Uczestnik Programu”). 

3. Warranty Serii B emitowane będą nieodpłatnie.   

4. Warranty Serii B będą posiadały formę dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych. 

5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 KSH) do podjęcia 

wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Serii B na rzecz Uczestników 

Programów na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.  
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6. Warranty Serii B nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów 

Serii B. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach 

określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.  

8. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Serii B dotychczasowych 

akcjonariuszy brzmi jak następuje: 

„W związku z zamiarem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. 

podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji 

zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), działając na podstawie art. 433 §2 

zd. 4 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru emitowanych na podstawie 

Uchwały nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty 

Serii B”) z prawem do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 

240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E („Akcje Serii E”). Celem podjęcia Uchwały jest 

ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („Program”), którego uczestnikami będą członkowie zarządów 

podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki (w tym Spółki) – („Grupa”), kluczowi menedżerowie podmiotów 

z Grupy, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej  

z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą usługi na rzecz 

podmiotu z Grupy (łącznie „Uczestnicy Programu”). 

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii E oraz Warrantów 

Serii B leży w interesie Spółki, gdyż Program ma na celu (i) zapewnienie kluczowym dla rozwoju Grupy osobom 

partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz (ii) trwałe związania z Grupą Uczestników Programu. Celem 

Programu jest ponadto stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla 

realizacji strategii Grupy, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji 

Spółki.  

Akcje Serii E zostaną zaoferowane do objęcia za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). 

Warranty Serii B zostaną zaś zaoferowane nieodpłatnie. Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz Warrantów Serii B jest pożądane i leży w interesie 

Spółki.”  

9. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Serii B, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.  

10. Warranty Serii B będą podlegały dziedziczeniu. 

11. Emisja Warrantów Serii B zostanie przeprowadzona w drodze oferty niepublicznej, a contrario do oferty publicznej, 

stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.). 

 

§ 3 

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 120.000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy) poprzez emisję 240.000 

(dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,50 PLN 

(pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy Warrantów Serii B. 

2. Wynikające z Warrantów Serii B prawa do objęcia Akcji Serii E będą mogły być zrealizowane przez Uczestnika Programu 

na zasadach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu warunków i kryteriów w nim określonych, nie później jednak 

niż do dnia 1 stycznia 2024 roku.  

3. Każdy Warrant Serii B uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii E. 
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4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). 

5. Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Serii B, który złoży pisemne 

oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 §1 KSH oraz dokona opłacenia Akcji Serii E. 

6. Akcje Serii E będą miały formę dokumentu. 

7. Akcjom Serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 

8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą  

w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te 

Akcje Serii E zostały wydane. Akcje Serii E wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia 

Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te 

Akcje Serii E zostały wydane. 

9. W przypadku objęcia Akcji Serii E albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Warrant Serii B wygasa.  

10. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E. 

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach 

określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.  

11. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy 

brzmi jak następuje: 

„W związku z zamiarem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. 

podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji 

zwykłych imiennych serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), działając na podstawie art. 433 §2 

zd. 4 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru emitowanych na podstawie 

Uchwały nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty 

Serii B”) z prawem do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 

240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E („Akcje Serii E”). Celem podjęcia Uchwały jest 

ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („Program”), którego uczestnikami będą członkowie zarządów 

podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki (w tym Spółki) – (łącznie „Grupa”), kluczowi menedżerowie 

podmiotów z Grupy, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej 

z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą usługi na rzecz 

podmiotu z Grupy (łącznie „Uczestnicy Programu”).  

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii E oraz Warrantów 

Serii B leży w interesie Spółki, gdyż Program ma na celu (i) zapewnienie kluczowym dla rozwoju Grupy osobom 

partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz (ii) trwałe związania z Grupą Uczestników Programu. Celem 

Programu jest ponadto stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla 

realizacji strategii Grupy, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji 

Spółki.  

Akcje Serii E zostaną zaoferowane do objęcia za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). 

Warranty Serii B zostaną zaś zaoferowane nieodpłatnie. Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz Warrantów Serii B jest pożądane i leży w interesie 

Spółki.”  

§4 

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia 

zmienić statut Spółki poprzez dodanie §6b, który otrzymuje następujące brzmienie:  
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1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 120.000,00 PLN (sto dwadzieścia 

tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o 

wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii E”). 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”), będącym uczestnikami programu motywacyjnego 

ustanowionego w Spółce („Program”).   

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów Serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich 

wymogów Programu.  

4. Prawo objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 roku.   

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji, co stanowi 100%  

w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów), wobec czego 

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 18.000.000 (słownie: 

osiemnaście milionów) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.  

 

Ad. 10. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:  


